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Abstract 
A growing trend among fashion companies in today’s society is to communicate their take on 

CSR, Corporate Social Responsibility. This trend stems from the consumers expressing demand 

that exceeds the products themselves. Due to this, CSR is becoming coherent in fashion companies’ 

business and business communication (Bartlett et al, 2011:6-12; Grafström et al, 2008:34-39).  

The purpose of this study is to evaluate Acne Studios’ CSR efforts by examining their visual image 

communication, which is represented by their Instagram account. The study is built upon three 

questions of interest; (1) Which, if any, aspects of CSR has Acne Studios chosen to work 

with? (2) How does Acne Studios’ take on CSR reflect in their visual image communication on 

Instagram? (3) What is the message that Acne Studios is trying to convey with their visual image 

communication? 

  

The theoretical framework of the study consists of: (1) Corporate Social Responsibility and; (2) 

Public Relations. Furthermore, three methods have been implemented: (1) a qualitative interview; 

(2) a quantitative content analysis; and (3) a qualitative semiotic analysis. The empirical material 

consists of an email interview with an employee at Acne Studios Headquarters and an analysis of 

the images from Acne Studios’ Instagram account.  

  

The results from the interview reveal that the aspects of CSR that Acne Studios engage in are not 

conveyed in the company’s visual image communication on Instagram. The single CSR aspect that 

could be identified in both Acne Studios own image of their CSR efforts as well as in the company’s 

visual image communication on Instagram is that Acne Studios challenges the normative 

perspectives with regards to playing on masculinity/femininity. The study concludes that Acne 

Studios’ main message in their visual image communication on Instagram is to challenge normative 

perspectives in terms of gender roles. 

  

  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Public Relations, Norm Breaking, Strategic 

Communication, Social Responsibility  



Sammanfattning
I dagens samhälle ställer konsumenter högre krav på företag utöver produkterna vilket har medfört 

att det har blivit en trend att modeföretag inkluderar CSR, Corporate Social Responsibility, i sin 

verksamhet. Kraven från konsumenterna har medfört CSR har gått från att vara en hygienfaktor till 

något som är genomgående i många modeföretag och deras kommunikation (Bartlett et al, 

2011:6-12; Grafström et al, 2008:34-39). 

Syftet med studien är att undersöka hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i modeföretagets 

visuella bildkommunikation i samband med lanseringar av klädkollektioner. Studien prövar Acne 

Studios egna bild av hur företaget jobbar med CSR genom att sätta det i kontext med vad som 

kommuniceras externt av modeföretaget, där Acne Studios Instagram-konto representerar den 

visuella bildkommunikationen. Studien utgår från tre frågeställningar: (1) Vilka CSR-frågor väljer  

Acne Studios att jobba med? och; (2) Hur återspeglar sig Acne Studios CSR-arbete i deras visuella 

bildkommunikation på Instagram? samt; (3) Vilket eller vilka budskap har Acne Studios i sin 

visuella bildkommunikation på Instagram? 

Studiens teoretiska referensram grundas i; (1) Corporate Social Responsibility och; (2) Public 

Relations. Studien utgörs av tre metoder: (1) en kvalitativ intervju; (2) en kvantitativ 

innehållsanalys samt; (3) en semiotisk bildanalys. Det empiriska materialet utgörs av en 

mailintervju med en anställd på Acne Studios huvudkontor samt bilder från Acne Studios  

Instagram.  

Studiens resultat visar att samtliga CSR-frågor som framkom under intervjun att Acne Studios 

bedriver inte återspeglas i modeföretagets visuella bildkommunikation som studien undersökt. Den 

CSR-fråga som kunde identifieras i både Acne Studios egna bild av hur företaget jobbar med CSR 

samt i modeföretagets visuella bildkommunikation på Instagram var att Acne Studios utmanar 

normativa perspektiv när det kommer till att spela på män respektive kvinnors maskulinitet/

femininitet. Studien konstaterar att Acne Studios huvudbudskap i deras visuella bildkommunikation 

på Instagram är att utmana normativa perspektiv vad gäller könsroller. 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Public Relations, Normbrytande, Strategisk 

kommunikation, Samhällsansvar 
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1.0 Inledning
I dagens samhälle är det en trend att företag tar ett samhällsansvar. Detta är ett resultat av att 

konsumenter ställer högre krav på företagen utöver produkterna. Som konsument finns det en 

möjlighet att interagera med företag via plattformar som Instagram, Facebook och Twitter. Denna 

tvåvägs-kommunikation ger även konsumenter ett nytt sätt att sprida information och åsikter. Detta 

leder till att verksamheter måste tänka igenom sin produktion och kommunikation samt kartlägga 

samhällsattityder för att möta sina intressenter (Grafström et al, 2008:36).  

De växande kraven från konsumenterna på företagen har bidragit till att fler och fler inkluderar ett 

samhällsansvar i sin verksamhet i syfte att att skapa en trovärdighet hos sina intressenter. 

Förhållandet mellan samhällsansvar och företagsverksamhet benämns som CSR, Corporate Social 

Responsibility. CSR innebär att företag frivilligt tar ett samhällsansvar genom att integrera 

miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet. Syftet med CSR är att företag bidrar till den 

sociala utveckligen genom att skapa en ökad medvetenhet till frågor som berör samhället. CSR har 

gått från att vara en hygienfaktor till något som är genomgående i många modeföretag och dess 

kommunikation (Bartlett et al, 2011:6-12; Grafström et al, 2008:34-39). 

Modeindustrin är en bransch där CSR länge har varit en viktig del i många modehusverksamheter. I 

takt med det växande konsumtionssamhället har modebranschens inflytande på samhället ökat. Den 

ökande efterfrågan på kläder bidrar till att modeindustrins i allt större utsträckning påverkar miljön. 

Modeindustrin bidrar även till hur trender uppkommer vilket leder till att modebranschen har en stor 

inverkan på sociala strukturer vad gäller hur normer och ideal fastställs (Mueller & Wolny, 

2013:562–583; Lunceford, 2010:63-64; Arrigo, 2013:175-189). 

Acne Studios är ett svenskt modeföretag som under de senaste åren har figurerat i media med 

anledning av hur företaget berört samhällsdebatten med sin externa kommunikation. Under 2014 

lanserade Acne Studios en underklädes-kollektion vid namn Skin Coloured. Jonny Johansson, 

Creative Director på Acne Studios, uttalade sig i samband med lanseringen om att underkläder 

borde vara beigea eller hudfärgade. Till följd av detta uttalande fick Acne Studios stor kritik. De 

anklagades för att ha missat vad som inom modevärlden benämns som “Nude-debatten”. Kritiken  
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menade att Acne Studios inte hade tagit sitt ansvar att bekämpa det rådande rasistiska klimat som 

existerar i modevärlden (Nöjesguiden.se, 2014).      

Under hösten 2015 uppmärksammades Acne Studios återigen i media. Jonny Johanssons elvaåriga 

son Frasse Johansson poserade för damkollektionen i syfte att göra Autumn/Winter kollektionen 

2015 till en kampanj som utmanar könsnormer. I samband med detta publicerades en pressrelease 

där Jonny Johansson förklarade att kollektionen har präglats av att han vill påverka den nya 

generationens inställning till mode. Han menar att karaktären, snittet och formen på plaggen är för 

avgörande idag. Han vill därför utmana de attribut som bidrar till att normer fastställs 

(Complex.com, 2015).  

Den uppmärksamhet som riktades mot Acne Studios berörde samhällsdebatten om hur modeföretag 

påverkar normativa perspektiv med sin externa kommunikation vid lansering av klädkollektioner. 

De ovannämnda fallen är exempel på hur ett modeföretags externa kommunikation kan påverka 

samhällsdebatter.  

1.1 Syfte
Syftet med denna studie att undersöka hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i modeföretagets 

visuella bildkommunikation vid lanseringar av klädkollektioner. Studien prövar Acne Studios egen 

bild av hur modeföretaget jobbar med CSR genom att sätta det i kontext till modeföretagets externa 

visuella bildkommunikation, där Acne Studios Instagram-konto representerar den externa 

kommunikationen. 

1.2 Frågeställning
För att uppfylla studiens syfte har vi formulerat tre frågeställningar. Den första frågeställningen 

kommer hjälpa oss få en förståelse hur Acne Studios jobbar med CSR. Den första frågeställningen 

är relevant för att kunna besvara och förstå studiens andra och tredje frågeställning, vilket är 

studiens huvudfrågor, på ett rättvisande sätt.  

   

- Vilka CSR-frågor väljer Acne Studios att jobba med? 

- Hur återspeglar sig Acne Studios CSR-arbete i deras visuella bildkommunikation på Instagram? 

- Vilket eller vilka budskap har Acne Studios i sin visuella bildkommunikation på Instagram?   
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1.3 Avgränsning
För att skapa en genomförbar studie har avgränsningar tillämpats. Den största utmaningen har varit 

tidsramen vid analysen av Acne Studios externa kommunikationskanaler. För att bemöta tidsramen 

har därför Acne Studios visuella bildkommunikation analyserats utifrån företagets Instagram-konto. 

Val av kanal grundades i att det är den plattform som Acne Studios aktivitet är som högst och har 

flest intressenter bland Acne Studios kommunikationskanaler. Den tidsperiod som valts att 

analyseras är från och med den andra mars 2013, då Autumn/Winter kollektionen 2013 var aktuell, 

till den femte oktober 2015, då Spring/Summer kollektionen 2016 var aktuell. Val av material att 

analysera på plattformen grundades i att det var dessa kollektioner som representeras på den valda 

kommunikationskanalen.      

1.4 Definition av centrala begrepp
Public Relations

PR, Public Relations, handlar i mångt och mycket om att bygga relationer mellan företag och dess 

publik genom meningsfull kommunikation (Breakenridge & Solis, 2009:1-7). 

       

Corporate Social Responsibility
CSR, Corporate Social Responsibility, innebär att företag frivilligt tar ett samhällsansvar genom att 

integrera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet (Bartlett, 2011:6-8). 

Normer

Normer präglas av oskrivna regler och förväntningar som formar positiva och önskvärda ideal samt 

vad som inte anses vara är önskvärt. Normer klassas som situationsberoende och uppkommer ofta 

ur maktförhållanden. Normer behöver inte vara konstanta och kan därför förändras över tid 

(Transformering.se, 2014). 

      

Könsnormativ
Utgår ifrån synvinkeln att begreppet kön endast behandlas som man respektive kvinna. Där kvinnor 

förväntas vara kvinnliga och män förväntas vara manliga (RFSL.se, 2015). 
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Intergender

Utgår ifrån synvinkeln att begreppet kön inte har en definition, där könsidentiteter inte präglas av 

det traditionella könsnormativa perspektivet (RFSL.se, 2015). 
       

Heteronormativ

Utgår ifrån synvinkeln att heterosexualitet är normen i ett samhälle, där utseende speglar 

karaktärens läggning och kön ur ett normativt perspektiv (RFSL.se, 2015).   

Gender variant

Utgår ifrån synvinkeln att utseende inte behöver spegla karaktärens läggning eller kön. En gender 

variant-person uttrycker eller klär sig utifrån ett perspektiv som samhället inte klassar som 

normativt eller socialt accepterat i förhållande till det heteronormativa perspektivet (Berkeley 

University, 2013). 
       

Androgyn

Utgår ifrån synvinkeln att en person både kan uttryckas som kvinnlig och manlig (Berkeley 

University, 2013). 

1.5 Disposition
I kapitel ett introducerades uppsatsen genom att presentera fallstudien. Vidare motiverades studies 

syfte samt frågeställningar. Vi definierade även centrala begrepp som kommer att förekomma under 

studien. Vi har som ambition med detta kapitel att ge läsaren en överblick i vad studien kommer att 

innefatta. 

I kapitel två presenteras en bakgrund av Acnes Studios samt den sociala medieplattformen 

Instagram. Vidare presenteras tidigare forskning om hur den digitala revolutionen har påverkat 

modebranschen samt att och hur CSR förekommer inom modebranschen. Kapitlet berör även 

tidigare forskning gällande hur normer uppkommer i modebranschen. Vi vill med detta kapitel ge 

läsaren en bakgrund till Acne Studios som företag samt relevansgöra fallstudien.  

I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen som innehåller teorier inom strategisk 

kommunikation. Kapitlet kommer definiera CSR och dess innebörd. Följaktligen presenteras  
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betydelsen av PR ur ett historisk perspektiv samt dess relevans i nutid. Vidare kommer vi att koppla 

samman betydelsen av CSR som ett PR-verktyg där Grunigs situationsteori redogörs. Den 

teoretiska referensramen kommer senare i studien att tillämpas som ett analysverktyg vid 

behandlande av empirin samt i analyskapitlet för att kunna besvara studiens frågeställningar och  

uppfylla studiens syfte.  

I  kapitel fyra presenteras studiens forskningsprocess samt val av metod och dess genomförande. 

Studien kommer att utgöras av en kvalitativ intervju, en kvantitativ innehållsanalys samt en 

semiotisk bildanalys. Vidare presenteras material och materialurval samt en mer djupgående 

förklaring av de tre valda metoderna. Avslutningsvis genomförs en metodologisk reflektion där vi 

berör validitet och reliabilitet samt etiska reflektioner, reflexivitet och tolkning. Syftet med detta 

kapitel är att motivera val av metod samt ge läsaren en överblick hur forskningen kommer fortlöpa.  

I kapitel fem presenteras studiens resultat. Kapitlet introduceras av en intervju med en anställd på 

Acne Studios huvudkontor. Vidare presenteras en kvantitativ innehållsanalys bestående av 172 

bilder innehållande 234 objekt. Syfte är att ge en överblick av Acne Studios visuella 

bilkommunikation av sina klädkampanjer på Instagram. Den kvantitativa studien utgår från fem 

variabler: kön, etnicitet, könsroll, könsuttryck samt kroppsbyggnad. Varje variabel representeras 

av två motpoler. Avslutningsvis sammanställs mönster som identifieras ur den kvantitativa 

innehållsanalysen. Dessa består av: det genomgående mönstret, det återkommande mönstret och 

det avvikande mönstret. Dessa identifieringar presenteras senare i en semiotisk bildanalys 

bestående av tre bilder. Syftet är att finna bakomliggande budskap samt bidra med en djupgående 

förståelse över kollektionernas identifierade mönster. Slutligen avslutats kapitlet med att 

sammanväva resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska bildanalysen.  

I  kapitel sex genomförs en analys där resultatet sätts i relation till de valda teorierna. Kapitlet 

kommer att introduceras med en presentation av vad resultatet frambringat när det kommer till Acne 

Studios CSR-arbete. Vidare analyseras Acne Studios CSR-arbete samt visuella bildkommunikation 

utifrån teorierna. Kapitlet avslutas med sammanfatta analysen genom att beröra hur studiens utfall 

kan kontextualiseras i ljuset av tidigare forskning. 
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I kapitel sju knyter vi an till studiens syfte och frågeställning. Vidare diskuterar vi om forskningen 

uppfyller sitt syfte och således besvarar frågeställningarna. Kapitlet behandlar även en diskussion 

där vi sammanfattar studiens resultat och analys. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2.0 Bakgrund

detta kapitel presenteras en bakgrund av Acnes Studios samt sociala medieplattformen 

Instagram. Vidare presenteras tidigare forskning om hur den digitala revolutionen har 

påverkat modebranschen samt hur CSR förekommer inom modebranschen. Kapitlet berör 

även tidigare forskning om hur normer uppkommer i modebranschen.  

2.1 Acne Studios
Acne, Ambition to Create Novel Expression, etablerades i Stockholm 1996. Företagets vision är att 

skapa kommunikation inom områden som reklam, design, illustration, kommersiell filmproduktion, 

varumärkesidentitet, onlinespel och web produktion. Acne genomsyras av att kombinera industri 

och konst, vilket är centralt i hela koncernen (Acne.se, 2015). 

      

Acne Studios, tidigare Acne Jeans, är en del av det kreativa kollektivet Acne som grundades 1997 

av grundaren och designchefen Jonny Johansson. Acne Studios är ett renodlat modehus som skapar 

kläder, möbler, tidskrifter, utställningar och böcker genom att förena konst, fotografi, arkitektur och 

samtida kulturer. Acne Studios strävar efter en hög känsla av design och lägger stor vikt på material, 

kvalité, hållbarhet och skrädderi samt komfort. Acne Studios vision är att designa kläder som 

framhäver varje individuell stil. Acnes Studios kollektioner innefattar kläder, skor, denim och 

accessoarer för män respektive kvinnor. Acne Studios är ett av Sveriges främsta modehus och har 

sitt huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm och har idag Flagship butiker i London, Paris, Los 

Angeles, New York City och Tokyo (Acnestudios.com, 2015). 

Acne Studios har sedan flera år tillbaka jobbat aktivt med socialt ansvarstagande vilket är ett 

område som de fortsätter att växa inom genom att satsa mer resurser på i syfte att ha en starkare 

påverkan på området. Acne Studios besitter en intern CSR-avdelning som är en central del i 

verksamheten. CSR-avdelningen jobbar mot de respektive avdelningarna för att säkerställa att Acne 

Studios krav och uppsatta mål verkställs. Internt jobbar Acne Studios CSR-avdelning med att 

motivera och säkerställa att företagets värderingar genomsyrar hela verksamheten genom att 

engagera de anställda i utvecklingen av CSR-arbetet. Acne Studios internkommunikationen av 

CSR-arbetet används även som en brygga mellan de olika avdelningarna i syfte att alla ska sträva 

efter samma mål. Veckovis hålls regelbundna möten mellan CSR-avdelningen och respektive  
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avdelning. Syfte med Acne Studios regelbundna möten är att verksamhet ska gå i enhet med 

företagets uppsatta mål inom CSR. Acne Studios ingår i olika organisationer tillsammans med andra 

svenska modehus där viktiga frågor bedrivs. Genom dessa organisationer jobbar bland annat CSR-

avdelningen externt med andra svenska modehus för att bland annat säkerställa att fabrikerna håller 

de krav som ställs och att de anställda på fabrikerna arbetar under humana arbetsvillkor (Bilaga 1). 

       

2.2 Instagram
Instagram grundades 2010 av amerikanerna Kevin Systrom och Mike Krieger och är ett globalt 

socialt nätverk med över 300 miljoner användare världen över där mer än 60 miljoner bilder och 

videoklipp delas varje dag. Instagram är en visuell plattform där användare kan dela med sig av sitt 

liv och sin omvärld och samtidigt uppleva andras andras liv genom bilder. Det sociala nätverket 

används av allt från kändisar, nyhetsforum, varumärken, privatpersoner och musiker till vem som 

helst med kreativa intressen (Instagram, 2015a). 

Instagram har idag kommit till att bli en naturlig del i många människor vardag. Den sociala 

plattformen har även blivit en central plats för företag att synas på då Instagram öppnar upp för 

integration mellan varumärke och målgrupper. Instagram uppmanar även företag att nå ut till 

målgrupper genom att kommunicera varumärkets visioner genom högkvalitet bildkommunikation 

via Instagram som engagerar och är av värde för användare att ta del av (Instagram, 2015b). Den 

sociala plattformen möjliggör för företag att skapa en personlig relation med sin målgrupp genom 

tilltalande bildkommunikation snarare än direkt och påtvingad marknadsföring. Instagram är en 

plattform som möjliggör att nå ut med budskap genom relationsskapande (Rampton, 2013). 

       

2.3 Tidigare forskning

2.3.1 Den digitala revolutionen i modebranschen
Den digitala revolutionen har genom sociala medier öppnat upp för tvåvägs-kommunikation vilket 

har skapat en förändring i medielandskapet. Den digitala revolutionen har bidragit till att användare 

kan deltaga och uttrycka sina åsikter på ett nytt och mer synligt sätt. Detta har medfört en ny 

innebörd i medielandskapet präglad av mänsklig aktivitet (Breakenridge & Solis, 2009:1-7). 
       

  !8



Uppsala universitet  Kandidatuppsats HT 2015  
Institutionen för informatik och media  Ericsson & Nordström

Medier har och har alltid haft en stor inverkan på modevärlden. Modemagasin har haft en central 

roll när det kommer till förmedla och forma hur modetrender rör sig. Modevärlden är ständigt i 

förändring vars huvudsyfte är att ha en medvetenhet till konsumenternas behov genom att utveckla 

trender som speglar nutiden (Easey, 2009:3-5, 31-32). På samma sätt som den digitala revolutionen 

förändrat medielandskapet har den även påverkat modebranschen. Den digitala revolutionen har 

medfört att modeföretag kan kommunicera med sina intressenter via sociala medieplattformar vilket 

möjliggör för modeföretag att kunna inspirerar och engagera sin intressenter i ny utsträckning. 

Cirkulationen av åsikter om ett specifikt varumärke på sociala medier kan således bidra till hur ett 

varumärke uppfattas och värderas av en stor grupp människor. Människors intressen, åsikter och 

interaktion i kombination av vad modehusen förmedlar, både i form av kläder och kommunikation, 

har stor betydelse för hur modetrenderna rör sig (Mueller & Wolny, 2013:562–583).   

2.3.2  CSR i modebranschen
Modebranschen är en snabbt växande och föränderlig bransch som är kraftigt konkurrensutsatt. Den 

ökande konsumtionen och efterfrågan på kläder medför att modebranschen påverkar miljön i sin 

produktion. Modebranschen har även en stor inverkan på sociala strukturer då modebranschens 

kommunikation av kläder bidrar till hur normer och ideal uppkommer (Arrigo, 2013:175 - 189). 

       

En mer medveten publik har skapat nya förväntningar på modebranschen att ta ett samhällsansvar i 

frågor som berör den del av samhället där verksamheten verkar. Påtryckningar har även bidragit till 

att investerares förväntningar på företag har förflyttats från att endast präglas av ekonomiska och 

vinstdrivande aspekter till att fokusera på ett mer socialt ansvarstagande. Intressenternas 

förväntningar kräver en transparens där allt från produktion och humana villkor till extern 

kommunikation ska gå i linje. De nya förväntningarna har format CSR till att blivit en viktig del i 

många modehus verksamheter för att skapa en trovärdighet hos sina intressenter. Det centrala inom 

CSR är att skapa förbättringar och upprätthålla en hög standard när det kommer till frågor som 

berör samhället. Modebranschen berör aspekter så som Fair Trade och humana arbetsvillkor samt 

att belysa de problematiska aspekter som finns i det sociala området så som etnisk balans, kön och 

framställande av minoriteter. Någonting som länge har varit centralt inom modebranschen är att ta 

ett miljöansvar och värna om humana arbetsvillkor i sitt produktionsled. Denna faktor har gått från  
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att vara en hygienfaktor till något som är genomgående i många modeföretags verksamheter 

(Cornelissen, 2014:40-44; Shen, 2012:234-245; Mueller & Wolny, 2013:562–583). 
       

En annan växande trend är att modeföretag använder sitt CSR-arbete som en 

kommunikationsstrategi. Genom att kommunicera sitt CSR- arbete till allmänheten visar företagen 

på en trovärdighet samt en lyhördhet till samhället och aktuella frågor. Att använda sitt CSR-arbete 

som en kommunikationsstrategi kan ses som ett effektivt sätt för ett företag att särskilja sig från sina 

konkurrenter och således skapa en marknadsfördel (Vogel, 2006:16 - 46, 110 - 139). 

2.3.3 Modebranschen som normförändrare  

Mode och kläder kan visa på positioner i samhället vilket kan leda till associationer till vilken klass  

och grupp individer tillhör. Kläder har därför blivit ett personligt ställningstagande. Hur en individ 

framställer sig genom kläder kan genom befintliga samhällsstrukturer kategorisera en persons 

livsstil, kön, sexualitet eller status. Kläderna kan även visa på vilken politisk ställning någon har 

eller visa på ett specifikt ställningstagande i en sakfråga. Tidigare forskning menar att kläder kan 

signalera en individs status och persona. Modebranschen och kläder i kombination med hur detta 

kommuniceras i media har en påverkan på hur sociala strukturer och normer uppkommer (Kuruc, 

2008:193-195). 

       

Vad vi bär för kläder är påverkat av befintliga sociala strukturer och normer. Kläder speglar ofta 

individers kön byggt på normativa strukturer. Enligt vissa normativa strukturer kan det höra till 

ovanligheten att en man bär en klänning eller en kvinna bär slips. Sociala strukturer medför därför 

förutfattade meningar om vad en person har för sexuell läggning eller könstillhörighet baserat på 

hur personen klär sig. Tidigare forskning menar att kön är en biologisk indikator medan genus och 

könsuttryck är något som skapas av sociala strukturer. Dessa associationer och förutfattade 

meningar kan skilja sig beroende på kulturer och strukturer (Lunceford, 2010:63-64). 
       

För att urskilja skillnaden mellan kön och könsuttryck kan en person med det manliga könet ge ett 

könsuttryck av att vara feminin likaså att en person med ett kvinnligt kön kan ha ett maskulint 

könsuttryck. Tidigare forskning menar att kläder kan skapar debatt genom att utmana befintliga 

sociala strukturer genom att experimentera med vad som normativt anses vara maskulint, feminint 

eller androgynt (Lunceford, 2010:63-64). 
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Som tidigare berört påverkar modeindustrin till hur trender uppkommer vilket leder till att 

modebranschen har en stor inverkan på sociala strukturer när det kommer till hur normer och ideal 

fastställs. Tidigare forskning inom området hur normativa könsroller uppkommer belyser även att 

kläder har en central roll i normer fastställs vilket förtydligar att modebranschens ett stort inflytande 

inom området (Arrigo, 2013:175 - 189; Easey, 2009:3-5, 31-32; Lunceford, 2010:63-64). 
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3.0 Teoretisk referensram

detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som konstruerats av teorier inom  

strategisk kommunikation. Kapitlet kommer definiera CSR och dess innebörd samt 

betydelsen av PR ur ett historisk perspektiv samt dess relevans i nutid. Vidare kommer vi 

koppla samman betydelsen av CSR som ett PR-verktyg där Grunigs situationsteori 

redogörs. Den teoretiska referensramen kommer senare att tillämpas som ett analysverktyg vid 

behandlande av empirin samt analyskapitlet i syfte att kunna besvara studiens frågeställningar.  

3.1 CSR
Företag har idag, bland annat på grund av den digitala utvecklingen, samhällets ögon på sig i större 

utsträckning än tidigare. Verksamhetsaktiviteter och effekter som de har på miljön och samhället 

uppdagas och granskas ständigt i media och press. Att driva en verksamhet obemärkt från 

allmänheten är inte längre en möjlighet. Detta medför att företag förväntas och måste ta ett ansvar 

för sin verksamhet. Företag kommunicerar sällan externt det ekonomiska vinstdriv som den 

uteslutande anledningen till sin existens. Vanligt är att företag definierar balansen mellan 

ekonomisk vinning och socialt ansvarstagande som verksamhetens drivkraft. Förhållandet mellan 

samhällsansvar och företagsverksamhet benämns som CSR, Corporate Social Responsibility. 

Genom att att applicera miljö- och socialaspekter i verksamheten expanderar ett företags 

ekonomiska sfär till att inkludera socialt ansvarstagande (Barlett et al, 2011:3-6,12). 

EU-kommissionen beskriver CSR som ett frivilligt engagemang för företag med avsikt att skapa en 

renare miljö samt ett bättre samhälle. Genom att ta ett socialt ansvar bidrar företag till att höja 

standarden gällande social utveckling samt skapa en ökad medvetenhet till mänskliga rättigheter 

och miljö. Den roll och det ansvar som företag har i samhället är långtifrån en outforskad fråga utan 

fenomenet har diskuterats flertal gånger det senaste århundradet. I mitten av 1990-talet blev frågan 

kring CSR uppmärksammad då flera västerländska multinationella företag kritiserades för deras 

produktionsverksamhet som företagen bedrev i utvecklingsländer (Grafström et al, 2008:34-39). 
       

Handlingar inom CSR är stundtals svåra att definiera. Det går att göra både breda och snäva 

bedömningar. Har företag en skyldighet att maximera nyttan eller räcker det med att minimera 

skadan? Bör ett företag aktivt genomföra handlingar som gynnar samhällsfrågor eller räcker det  
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med att företag undviker att genomföra handlingar som direkt skadar samhället? Samhällsansvar 

kan således ta olika uttryck beroende på hur företag väljer att bemöta fenomenet (Grafström et al:

2008:17). 

CSR som fenomen går att behandla med hjälp av fyra olika aspekter där det skiljer från företag till 

företag vilken aspekt som verksamheten finner viktigast. Dessa definieras som; (1) den ekonomiska 

aspekten, vilket innebär att företag bör sträva efter att göra en ekonomisk vinst genom CSR-arbete; 

(2) den juridiska aspekten, vilket menar att företag förväntas att följa lagar; (3) den etiska aspekten, 

vilket innebär att företag förespråkar humana arbetsvillkor, främjandet av samhällets minoriteter, 

utmanande av normer och samhällsstrukturer eller gynnade av miljöfrågor genom exempelvis 

Fairtrade samt; (4) den filantropiska aspekten, vilket innebär att företag engagerar sig i välgörenhet 

så som ett samarbete med Röda Korset eller Unicef (Beckmann & Morsning, 2006:280). Dessa fyra 

aspekter är grundade i vad samhället förväntar sig utav företag idag och kan påvisa hur CSR kan 

användas som en tillgång där det sociala ansvaret kan konstrueras som investeringar för företag och 

hjälpa dem att utmärka sig bland konkurrenterna på marknaden (Barlett et el, 2011:209). 

       

CSR handlar om att skapa samhällsengagemang för att främja bland annat mångfald och 

jämställdhet. Det etiska ansvarstagandet är den aspekten som skapar värderingar att värna för 

mänskliga rättigheter och mångfald. Dessa värderingar bör genomsyra företagets alla led. Valet av 

socialt ansvarstagande som företag väljer att behandla bör vara genomtänkt för att skapa en 

trovärdighet hos dess intressenter. Exempelvis kanske det inte anses trovärdigt om en solarium-

kedja väljer att stödja hudcancerforskningen (Barlett et al,  2011:210).  

3.1.1 CSR och strategisk kommunikation
Internet möjliggör att företag kan kommunicera med sina intressenter världen över, 24 timmar om 

dygnet. Den ökade tvåvägs-kommunikationen som uppstår mellan företag och intressenter, bland 

annat på grund av utvecklingen av sociala medier, bidrar till att det är enklare att skapa en relation 

mellan företag och intressenter. Möjligheten att kunna kommunicera med sin intressenter via 

internet har medfört att det har blivit det mest användbara och effektiva kommunikationsverktyget 

för företag (Barlett et al, 2011:365). 
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Strategisk kommunikation inkluderar hanteringen av verksamheters kommunikation, både internt 

och externt. Målet med strategisk kommunikation är att nå ut till sina intressenter och skapa ett 

förtroende för företaget och dess verksamhet. CSR-arbetet har blivit en del i det strategiska arbetet. 

Hur företag väljer att kommunicera sitt CSR-arbete har med tiden utvecklas. Till en början 

kommunicerades CSR-arbetet primärt genom att företag publicerade statistisk information, som 

miljörapporter och uppsatta mål inom CSR i syfte att erbjuda sina intressenter en inblick i 

verksamheten. På senare tid har föredelen med interaktionen via sociala medier utvecklat CSR-

arbetet när det kommer till möjligheten att skapa en fortgående kommunikationsprocess mellan 

företag och intressenter. Hur CSR-arbetet kommuniceras kan vara en avgörande del i hur det 

uppfattas av företagets intressenter. Genom att kommunicera CSR-arbetet mot sina intressenter 

visar företag en öppenhet om hur verksamheten bedrivs (Barlett et al, 2011:10). 

Kommunikationen kan ses som nödvändig för att skapa en förståelse kring vikten av en CSR-

konstruktion inom företag. Som tidigare nämnt har CSR blivit en del i det strategiska arbetet i syfte 

att nå uppsatta mål inom CSR. Genom de ökande påtryckningarna från allmänheten att ta del av hur 

verksamheter bedrivs har internet blivit ett effektivt kommunikationsverktyg i syfte att nå sina 

intressenter med sitt CSR-arbete. Att externt utveckla en CSR-orienterad kommunikationsstrategi 

kan ses som ett måste för att företag ska ha möjlighet till att möta de växande påtryckningarna från 

samhället. Genom sociala medier kan företag designa sina egna CSR-meddelanden till sina 

intressenter utan en mellanhand som kan påverka innehållet eller resultatet av kommunikationen 

(Barlett et al, 2011:362). 

     

3.2 PR
PR, Public Relations, är ett begrepp som grundades i slutet av 1920-talet av Edward Bernays. 

Barnays grundtanke med PR var baserad på psykologiska premisser i syfte att förändra människors 

beteenden genom kommunikation där mottagaren inte har möjlighet att direkt besvara budskapet. 

Vidare ansåg Bernays att propaganda var ett nödvändigt medel i syfte att manipulera den publika 

opinionen för att möjliggöra demokrati i samhället (Bernays, 2004:1-20). Idag har begreppet PR 

utvecklats. Dock är den generella uppfattningen att det handlar om att bygga relationer mellan 

verksamheter och människor genom meningsfull kommunikation (Breakenridge & Solis, 2009:1-7). 

Det finns olika inriktning om vad PR har för syfte där de två vanligaste huvudsyftena är hur 

verksamheter bör agera i enhet med samhällets publika intresse eller att det innebär att bygga  
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relationer i ett kommersiellt syfte. Dessa huvudsyften kan även kombineras och behöver inte 

praktiserats separat (Tench &Yeomans, 2014:3-19).  

PR definieras genom aktiviteter i syfte att skapa och underhålla relationer mellan en verksamhet och 

dess intressenter. Aktiviteterna kan utföras genom olika tillvägagångssätt av kommunikation med 

ambitionen att nå intressenterna genom att förmedla en tanke, fråga eller ställningstagande. I syfte 

att lyckas med sitt PR-arbete är det viktigt att vara lyhörd till samhällets förväntningar. En viktig 

faktor för PR-praktiken är utvecklingen av teknik där information och interaktion mellan människor 

och verksamheter ständigt förändras och vidgas (Breakenridge & Solis, 2009:1-7).   

3.2.1 PR i den digitala revolutionen
Den digitala revolutionen och sociala medier har möjliggjort en ökad möjlighet till tvåvägs-

kommunikation, vilket har ökat interaktion mellan verksamheter och människor. Vid utförandet av 

PR möjliggör detta en direkt kommunikation där verksamheter kan skapa en direkt dialog med sina 

intressenter. Den direkta kommunikationen genom sociala medier ger intressenter möjligheten att 

direkt kunna kommunicera med företag. Sociala medier medför att intressenterna besitter en 

delaktighet i verksamheters kommunikation vilken även gör att deras uppfattningar om 

verksamheten synliggörs på ett nytt sätt. Intressenterna delaktighet kan även påverka företaget 

anseende mot allmänheten.  

Den digitala revolutionen och de sociala medierna är ett verktyg som möjliggör relationsbyggande 

kommunikation med intressenter genom PR-aktiviteter. Detta medför även vikten för verksamheter 

att skapa strategier och noga planera sin kommunikation samt förutspå scenarion och intressenters 

eventuella reaktioner i förebyggande syfte (Breakenridge & Solis, 2009:1-7). I syfte att skapa 

meningsfull kommunikation som intressenterna eftersöker, eller inte eftersöker, ligger vikten vid att 

verkligen förstå och analysera sin målgrupp samt observera omvärlden för att få en önskad effekt av 

sitt budskap. Den digitala revolutionen har medfört att PR inte endast utförs genom en envägs-

kommunikation utan även präglas av en tvåvägs-kommunikation. Dock har det centrala syftet med 

PR, vilket innefattar att bygga och upprätthålla relationer genom betydelsefull kommunikation, lika 

stor betydelse idag (Killian & McManus, 2015:539-549; Kaul, 2013:34-51). 
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3.3 Länken mellan CSR och PR
CSR handlar på samma sätt som PR om att förstärka relationer mellan företag och intressenter i 

enhet med allmänhetens attityder, värderingar och beteenden. Grundtanken med CSR handlar om 

att företag ska tänka utanför det finansiella och lagar. Fokus bör istället ligga på aspekter som etiska 

och filantropiska ansvarstagande. Detta i syfte att påverka samhället till det bättre. Förväntningar på 

vad företag bör ta för samhällsansvar kan varierar beroende på land, intressenter eller kontext samt 

vilket typ av företag som bedrivs. Det diskuteras ofta att det finns en länk mellan det sociala 

ansvarstagandet och ett företags anseende. Företagets interna identitet och värderingar bör gå i linje 

med företagets externa rykte. CSR kan vara ett strategiskt verktyg för att bidra till ett önskvärt 

anseende mot dess intressenter både internt och externt. Företag kan skapa ett önskvärt och starkt 

anseende genom att tillfredsställa och motivera sina anställda genom CSR-aktiviteter. Detta kan 

tillämpas genom att låta de anställda känna sig delaktiga och således stolta över att jobba på 

företaget. Anställda som är stolta över sin arbetsplats tenderar att tala gott om verksamheten. Vidare 

kan ett gott anseende bidra till att attrahera intressenter så som kunder och investerare. Det kan även 

leda till positiv medial uppmärksamhet i media (Coombs & Holladay, 2010:261-266). 

Intressenternas åsikter och attityder driver processen om vad för CSR-aktiviteter som anses viktiga 

och centrala i enhet med intressenternas förväntningar. När ett företag inte agerar i enhet med vad 

allmänheten förväntar sig kan en diskrepans uppkomma. Detta kan leda till att företagets anseende 

påverkas. Dessa diskrepanser kan uppkomma då företaget internt jobbar med CSR-frågor som 

intressenterna efterfrågar men där de inte kommuniceras externt till intressenterna (Coombs & 

Holladay, 2010:261-266). 

Som företag är det viktigt att omvärldsbevaka samtidigt som det är viktigt att hålla kolla på sin 

verksamhet internt. Det är ofta lättare att identifiera publikens förväntningar och applicera detta i 

verksamhetens CSR-arbete än att förebygga publikens förväntningar genom verksamhetens CSR-

arbete. Vid utförandet av CSR kan därför PR vara ett effektivt strategiskt verktyg i syfte att nå 

intressenterna med sitt budskap. Det är viktigt att företag tänker igenom sin kommunikation och 

förebygger sin verksamhet i linje med de värdering som företaget har. Detta bör även spegla 

företagets agerande i alla avseenden. Socialt ansvarstagande är i grund och botten värderingar 

byggda på vad samhället anser vara viktigt. Dessa värderingar kan förändras över tid i samspel med 

publiken och företagen (Coombs & Holladay, 2010:261-266). 
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Viss kritik förs till företag som hanterar sin CSR-verksamhet genom PR-aktiviteter. Kritiken menar 

att CSR bör vara en central del i verksamheten i syfte att bidra till förbättringar och upprätthålla en 

hög standard när det kommer till frågor som berör samhället. När CSR-arbetet kommuniceras utåt 

kan det uppfattas som att CSR-arbetet endast utförs på grund av den egna ekonomiska vinningen 

(Barlett et al, 2011:11). Dock kan CSR-arbetet även vara ett viktigt medel i syfte att utbilda 

publiken och väcka viktiga frågor som verksamheten kan leda och stå för. I dessa avseenden kan PR 

vara ett viktigt verktyg för att kommunicera och nå publiken. På så sätt kan CSR mer beskrivas som 

ett strategisk verktyg snarare än ett finansiellt verktyg. Ett socialt ansvarstagande kan forma 

företagsstrategier genom att inkludera samhällsansvar i enhet med verksamhetens värderingar. 

Kombinationen av att företag praktiserar och kommunicerar CSR kan bidra till både finansiell- och 

social vinning för både företag och intressenter (Coombs & Holladay, 2010:268-270). 

Att använda CSR som ett PR-verktyg blir allt vanligare i syfte att skapa positiv publicitet. Dock kan 

inkluderande av PR i sin CSR-kommunikation ge motsatt effekt. Det kan medföra att CSR-arbetet 

endast uppfattas som symbolisk i syfte att skapa bra publicitet och därför inte anses som ett genuint 

socialt ansvarstagande. CSR-arbete bör vara mer baserat på handling än ord. PR kan vara ett 

verktyg för att utföra handling och sprida budskapet för att aktivera allmänheten. Således kan PR 

vara ett viktigt verktyg för att förebygga eventuell kriskommunikation om verksamheten skulle 

hamna i blåsväder pågrund av värderingar eller handlanden som publiken inte efterfrågar (Coombs 

& Holladay, 2010:270-271). 

       

Företag bör lägga resurser på att utföra CSR-arbete snarare än att spendera pengar i 

marknadsföringssyfte. Betald marknadsföring av CSR-arbete kan uppfattas som suspekt och skapa 

ifrågasättande faktorer. Då företag väljer att kommunicera sitt CSR-arbete ses det som mest 

trovärdigt att använda sig av verksamhetens egna kanaler snarare än extern reklam (Coombs & 

Holladay, 2010:270-271). Som tidigare nämnt är verksamhetens anställda en viktigt kanal. Genom 

att informera anställda om de CSR-arbete som företaget för, kan företag engagera och få sina 

anställda att känna sig delaktiga och stolta över att vara en del av verksamheten och således vara 

ambassadörer för verksamheten. I dessa fall kan PR vara ett verktyg för att bygga en stark relation 

och trovärdighet mellan verksamheten och de anställda. Vidare leder detta till att verksamheten 

upplevs som en pålitlig och trovärdig aktör externt (Coombs & Holladay, 2010:270-271). 
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3.3.1 Grunigs situationsteorin ur ett CSR-perspektiv 
Grunigs situationsteori menar att människors aktivitet och vilja att kommunicera och engagera sig i 

sakfrågor som berör kan påverkas genom PR-aktiviteter. Dessa engagemang och drivkrafter att 

deltaga i en sakfråga sägs i teorin uppkomma av tre anledningar: (1) identifiering av ett problem; (2) 

att någonting hindrar bemötande av problemet samt; (3) personlig och emotionell drivkraft 

gentemot ett problemet. Dessa tre drivkrafter kan medföra att verksamheters CSR-arbete kan skapa 

en relevans för intressenter och därför skapa engagemang.  Vidare belyser teorin att det finns fyra 

olika grupper av intressenter som kan beröras. Dessa benämns som: (1) Apathetic, denna grupp 

intressenter är inaktiva i diskursen; (2) Hot-Issue, denna grupp intressenter är engagerade i de flesta 

CSR-aspeker som figurerar i media; (3) Single-Issue, denna grupp intressenter engagerar sig i 

specifika sakfrågor; (4) All-Issue, denna grupp intressenter har kunskap och engagemang inom 

samtliga CSR-aspekter (Coombs & Holladay, 2010:274). 

Dessa fyra typer av intressenter har olika nivåer av engagemang när det kommer till CSR-frågor. 

Apathetic, är som tidigare nämnt en inaktiv grupp. Gruppen har inget intresse för CSR-aspekter och 

är därför inte mottagliga för CSR-kommunikation. Hot-Issue publiken är en trendkänslig målgrupp 

som har en medvetenhet till sin konsumtion i självuttryckande syfte. Dock har denna publik inte ett 

genuint intresse till CSR-frågor och är därför en lättpåverkad publik. När det kommer till 

intressenter inom kategorin Single-Issue och All-Issue är denna grupp svårast att påverka. Dessa 

intressenter har kunskap och ett genuint intresse till CSR-aspekter vilket ställer högre krav på 

företagen. Ovansätt vilken grupp intressenter företag ämnar att nå är det centrala inom CSR att 

handling väger tyngre än ord. Genom att ha medvetenhet till de olika gruppernas engagemang kan 

företag bidra till att handlingarna sprids och skapar ett större engagemang även utanför 

organisationen (Coombs & Holladay, 2010:274-276). 

3.4 Den teoretiska referensramens syfte
För att tillämpa en givande analys och således uppfylla studiens syfte samt besvara dess 

frågeställningar kommer de teorierna som har behandlats i detta kapitel delvis användas som 

analysverktyg vid behandlande av empirin. CSR-teorin kommer tillföra en grundkunskap i vad 

samhällsansvar innebär för företag och hur de kan praktiseras. Vidare tillför PR-teorin kunskap om 

hur CSR kan tillämpas som ett kommunikationsverktyg.  
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4.0 Metod

 följande kapitel presenteras studiens forskningsprocess samt val av metod och dess 

genomförande. Vidare presenteras material och materialurval samt en mer djupgående 

förklaring av de tre valda metoderna. Avslutningsvis genomförs en metodologisk reflektion 

där vi berör validitet och reliabilitet samt etiska reflektioner, reflexivitet och tolkning. Syftet med 

kapitlet är att motivera val av metod samt ge läsaren en överblick av hur forskningen kommer att 

fortlöpa.  

4.1 Val av fallstudie
Acne Studios har de senaste åren figurerat i media med anledning av hur företaget berört 

samhällsdebatten vad gäller normativa perspektiv i sin externa kommunikation och fått både ris och 

ros i hur modeföretaget har berört normativa perspektiv vid lansering av klädkampanjer. Acne 

Studios har kritiserats för att inte ha en medvetenhet till etniskt mångfald men hyllats för att ha 

utmanat attribut som bidragit till att normer fastställas (Complex.com, 2015; Nöjesguiden.se, 2014). 

Vid samtliga tillfällen har kritiken riktats mot modeföretagets bildkampanjer samt tillhörande 

uttalanden från Acne Studios Creative Director Jonny Johansson.  

Studien introducerades med att det har blivit en trend att företag inkluderar CSR-frågor i sin 

verksamhet (Grafström et al, 2008:36). CSR har därmed gått från att vara en hygienfaktor till något 

som är genomgående i allt fler företags kommunikation både internt och externt (Bartlett et al, 

2011:6-12; Grafström et al, 2008:34-39).  Valet av fallstudie har därför grundats i att analysera hur 

Acne Studios CSR-arbete återspeglas i deras visuella bildkommunikation i samband med 

lanseringar av klädkollektioner. 

4.2 Forskningsprocess
Förklaringsmodeller och förståelseansatser brukar särskiljas som deduktion eller induktion 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:54). Då forskaren angriper sin forskning deduktivt innebär det att 

forskaren utgår från existerande teorier och sätter de i relation med den empiriska datan i syfte för 

att pröva den redan existerande teorin. Om forskaren å andra sidan angriper sin forskning genom  
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empiriska data i syfte att utveckla nya teorier eller producera generaliseringar genom analys, 

benämns detta som en induktiv forskningsprocess. Forskaren kan också använda sig av befintliga 

teorier för att bilda sig en uppfattning om dimensioner och relationer i den data som analyseras. 

Detta flexibla angreppssätt kallas för en abduktiv forskningsprocess som tillämpas i kombination av 

de ovan nämnda tillvägagångssätten (Larsson & Ekström, 2010:20-21). För att summera de olika 

förklaringsmodellerna skulle det kunna sammanfattas som att deduktion tar avstamp teorin medan 

induktion tar avstamp i empirin. Den abduktiva förklaringsmodellen tar avstamp i både empiri och 

teorin vilket utvecklas under processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008:54-57).  

     

En abduktiv forskningsansats ligger till grund för att kunna hitta mönster och samband mellan 

verklighet och teori. En abduktiv ansats är en av de vanligaste metoderna vid fallstudiebaserade 

underökningar. Vid en abduktiv studie används ett hypotetiskt mönster som ett tolkningsverktyg i 

syfte att ge en övergripande förståelse för fallet. Den hypotetiska tolkningen bör bestyrkas av nya 

iakttagelser som genomförts utav forskaren. Det empiriska tillämpningsområdet utvecklas 

successivt under forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008:55).  

       

Vår forskning tar ansats i en kvantitativ innehållsanalys samt en semiotisk bildanalys. Ett abduktivt 

angreppssätt ter sig som en relevant och applicerbar förklaringsmodell då vår ambition med 

forskningen är att kunna urskilja mönster i syfte att kunna besvara frågeställningarna. 
       

Det är viktigt att vi som forskare skaffar oss kunskap genom att studera och använda befintliga 

teorier för att kunna genomföra en trovärdig studie. Dock bör vi inte hämmas av och låsa oss i 

teorier utan vara flexibla under forskningsprocessen. Målet med ett abduktivt angreppssätt är att 

successivt skapa oss en helhetsbild av vårt material för att hitta samband som är relevanta för vår 

studie. 

Vid utförandet av kodningen av den kvantitativa innehållsanalysen kommer detta moment att 

bemötas induktivt. Detta val har grundats i att det är viktigt att låta metoden utvinna viktiga 

aspekter inom den utvalda empirin i syfte att få ett så relevant resultat som möjligt.  
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4.3 Metodval och genomförande
Kvantitativa metoder är ämnade att behandla stora mängder data i syfte att tillgängliggöra empirin 

för analys. För att skapa statistiska grunder är ett formaliserat och systematiskt upplägg nödvändigt 

(Ekström & Larsson, 2013:119). Inom kvalitativa metoder är det centralt att fokusera och betrakta 

en mångtydig och öppen empiri för att få en djupare förståelse. Att välja kvalitativa metoder är 

effektivt för att finna underliggande budskap, samband och förändring inom medieinnehåll 

(Alvesson & Sjöberg. 2008:17). 

       

I syfte att besvara studiens frågeställningar kommer vi att tillämpa både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Dessa metoder kommer att utföras genom bilder som Acne Studios själva har publicerat på 

sin Instagram samt genom en mailintervju med en anställd på Acne Studios huvudkontor.  

Studiens utgångspunkt kommer vara en mailintervju med en anställd på Acne Studios huvudkontor 

för att få en uppfattning om vilka CSR-frågor som Acne Studios jobbar med. Intervjupersonen har 

valt att vara anonym i undersökningen och således benämnas som anställd på Acne Studios 

huvudkontor. Intervjun kommer att vara utgångspunkt för att kunna tillämpa de andra metoderna 

samt hitta relevanta aspekter att studera i materialet.  

Genom en kvantitativ innehållsanalys kommer vi att analysera Acne Studios visuella 

bildkommunikation hämtad från deras egen Instagram, uppdelad i kollektioner. Denna metod ger 

oss möjligheten att få en generell överblick över Acne Studios kommunikation samt vilka CSR-

frågor som återspeglas i modeföretagets visuella bildkommunikation på Instagram. 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen kommer att behandlas genom en semiotisk 

bildanalys. Den semiotiska bildanalysen kommer ge oss en mer djupgående förståelse om vilka 

budskap Acne Studios förmedlar med sin visuella kommunikation på Instagram.  

Genom att kombinera dessa tre metoder kan vi identifiera: 

(1) Genom intervjun, Acne Studios egen bild av vilka CSR-frågor modeföretaget väljer att jobba 

med; (2) Se hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i den visuella bildkommunikation på 

Instagram med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen samt; (3) möjligheten att få en djupare 

förståelse för budskap i Acne Studios visuella bildkommunikation när vi tillämpar den semiotiska 

bildanalysen. 
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Det resultat vi kommer utvinna i empirin genom de tre metoderna, ska hjälpa oss att finna svaret på 

hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i deras externa visuella bildkommunikation på Instagram. 

De olika metodernas egenskaper kommer ge oss möjligheten att jämföra och analysera olika data i 

form av både övergripande och djupgående uttryck och budskap. 

Vid behandling av materialet har vi valt att låta variabler och team växa fram under processens gång 

och pendlat mellan studiens valda teorier och studiens empiri. Denna forskningsstrategi kommer 

kunna möjliggöra en formulering av sambandet mellan det utvunna resultatet och de valda teorierna 

inom ämnet för att frambringa en så relevant analys som möjligt (Hansen & Machin, 2013:85-113). 

Tidigare i studien presenterades den teoretiska referensramen som består av teorier inom CSR och 

PR. Som ovan nämnt har CSR-teorin användas som stöd för att kunna identifiera och illustrera 

relevanta variabler och teman för vår studie i den kvantitativa innehållsanalysen. Teorierna har även 

används som stöd för att utforma intervjun med en anställd på Acne Studios huvudkontor. I 

teorikapitlet behandlade vi den övergripande definitionen av vad CSR innebär ur ett teoretiskt 

perspektiv. Resultat och analys i vår studie kommer att endast beröra vissa delar av de presenterade 

CSR-teorierna. Vid genomförande av den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi att söka efter 

samtliga aspekter inom CSR som presenterandes i den teoretiska referensramen. Eftersom vår 

studie ämnar undersöka hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i deras visuella 

bildkommunikation på Instagram kommer endast de aspekter av CSR som kan identifieras i 

bildmaterialet att lyftas fram i resultatet. Även om resultatet inte kommer att beröra samtliga 

aspekter inom CSR som presenterandes i den teoretiska referensramen är det nödvändigt att beröra 

CSR som helhet i den teoretiska referensramen för att ge läsaren en förståelse för fenomenet. 

CSR-teorierna har även används som verktyg för att konstruera intervjufrågor. PR-teorierna i 

kombination med CSR-teorierna tillämpas i analysen i syfte att kontextualisera resultatet med 

befintliga teorier inom ämnet. 

Vidare krävs det att forskare besitter en teoretisk förståelse för att kunna genomföra en studie eller 

undersöka en sakfråga. Att identifiera och genomföra en litteraturgenomgång är ett av de viktigaste 

stegen i genomförandet av en studie (Hjerm & Lindgren, 2015:17). Litteraturgenomgången skapar 

en tydlig bild av vad som redan har publicerats och behandlats i relation till det valda  
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forskningsområde. Två centrala delar i litteraturgenomgången är val och identifierade av relevant 

litteratur samt hantera och bearbeta för studien relevanta referenser. En litteraturgenomgång kan 

även möjliggöra identifiering av vad tidigare forskning inte berör inom ett specifikt området, vilket 

kan motivera forskningsansatsen och studiens problemformulering (Hansen & Machin, 

2013:16-17). Vår studie introducerades därför i form av en presentation av Acne Studios samt 

tidigare forskning inom hur den digitala revolutionen har påverkat modebranschen och hur CSR 

förekommer inom modebranschen. Vi berörde även hur normer uppkommer inom modebranschen.  

Litteraturgenomgången har givit oss underlag att identifiera och behandla relevanta referenser att 

utgå från i vår forskning. Att studera tidigare forskningen har även varit relevant för att få en större 

inblick i vad tidigare forskning anser att den digitala revolutionen, CSR och normer har för relation 

till modebranschen. Kunskapen som utvunnits av den tidigare forskningen kommer hjälpa oss att 

identifiera relevanta aspekter och variabler vid behandlade av materialet.  

       

4.4 Material och materialurval
Vår studie syftar till att undersöka hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i deras visuella 

bildkommunikation vid lanseringar av klädkollektioner på Instagram. För att möjliggöra studien 

och kunna besvara frågeställningarna under den utsatta tidsramen har vi noga motiverat vilken typ 

av data som ämnar sig som mest relevant för vår studie. 

      
För att få en överblick av Acne Studios och dess historia började vår studie med att genomföra 

research av Acne Studios. För att få en djupare kunskap om verksamheten och dess CSR-arbete har 

en mailintervju genomförts men en anställd på Acne Studios huvudkontor som har valt att vara 

anonym. Under urvalsprocessen har intervjupersonen valts ut i syfte att kunna representera Acne 

Studios och därför vara en pålitlig källa för vår studie. Vår ambition var att genomföra en personlig 

intervju med den anställde på Acne Studios huvudkontor men på grund av tidsbrist från  

intervjupersonens sida kunde intervju endast genomföra via mailkorrespondens. Det som framgick 

av mailintervjun med den anställde på Acne Studios huvudkontor användes sedan som grund vid 

analysen av Acne Studios Instagram-kanal.  

Valet att analysera Acne Studios Instagram-kanal grundades i en urvalsprocess där Acne Studios 

samtliga kanaler jämfördes i form av storlek, regelbunden aktivitet och omfång i syfte att hitta en  
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relevant kanal att bygga vår studie på. Acne Studios äger egna kanaler i forma av: butiker, en digital 

hemsida, Twitter, Pintrest, Instagram och Facebook samt ett magasin vid namn Acne Paper. Acne 

Studios Instagram-plattform är det kommunikationsverktyg där modeföretaget har mest aktivitet i 

form av antal publicerade bilder. Det är även på denna plattform som Acne Studios har som högst 

antal följare i form av 859 000 följare (Instagram, 2015c), i jämförelse med verksamhetens 

Facebook med 530 452 följare (Facebook, 2015a), Twitter med 120 000 följare (Twitter, 2015a) 

samt Pintrest med 20 400 följare (Pintrest, 2015a). Det höga antalet följare i kombination med att 

Instagram som medium fokuserar på bilder, som närmare beskrivs i bakgrundskapitlet, blev det 

naturliga valet att välja Acne Studion Instagram som får ligga grund för studies behandlade 

material. 

       

För att skapa en genomförbar studie har även avgränsningar varit nödvändiga. Som vi tidigare 

nämnt har den största utmaningen varit att bemöta tidsramen. Acne Studios verksamhet analyseras 

utifrån företagets Instagram-konto då denna är den sociala mediekanal där aktiviteterna är som 

högst och intressenterna som flest bland Acne Studios kommunikationskanaler. Den tidsperiod som 

valts att analyseras är från och med den andra mars 2013 då Autumn/Winter kollektionen var aktuell 

till den femte oktober 2015 då Spring/Summer kollektionen 2016 var aktuell. Valet av 

analysmaterial grundas i att det är dessa kollektioner som representeras på den valda 

kommunikationskanalen.      

Den insamlade empirin i form av bilder innefattar totalt 172 bilder vilket representerar sex av Acne 

Studios klädkollektioner. Gällande urvalet av bilder på Acnes Studios Instagram måste varje bild 

vara kopplad till någon av de utvalda kollektionerna samt innehålla en eller flera individer. 

Individer kommer senare benämnas som objekt. Bildmaterialet behandlas sedan i två etapper, i form 

av en kvantitativ innehållsanalys och följaktligen av en semiotisk bildanalys. Det totalt 172 bilderna 

behandlas med hjälp av ett kodschema.  

4.5 Intervju med anställd på Acne Studios huvudkontor
Intervjuer användas ofta för att forskaren ska få en uppfattning om ett fenomen genom att studera 

upplevelser och uppfattningar hos personer som är relevanta i förhållande till fenomenet. Genom 

dialog är forskarens ambition att komma till insikt genom intervjuobjektens erfarenheter (Larsson & 

Ekström, 2010:53-85). 

  !24



Uppsala universitet  Kandidatuppsats HT 2015  
Institutionen för informatik och media  Ericsson & Nordström
       

Intervjumetoder kräver planering för att kunna beröra underliggande dimensioner samt genomföra 

samtal som berör hela studiens syfte, vilket kräver flexibilitet i sitt genomförande (Larsson & 

Ekström, 2010:53-85). Vidare kan intervjuer vara relevanta om forskaren tar sig an ett outforskat 

område, vill skapa sig en uppfattning om hur människor uppfattar sin värld eller vill utveckla, 

komplettera eller pröva befintliga teorier (Esaiasson et al, 2012:251-277). 

       

I genomförandet av vår studie har en mailintervju genomförts med en anställd på Acne Studios 

huvudkontor. Syftet med intervjun var att få en inblick i vilka CSR-frågor som Acne Studios jobbar 

med. För att kunna genomföra en så relevant och för studien användbar intervju som möjligt 

formandes frågorna utefter valda teorier, tidigare forskning samt viss förkunskap om Acne Studios 

kommunikation utifrån vår research. Intervjun genomfördes via mailkorrespondens som utgjordes 

av åtta grundfrågor. Den intervjuguide som tillämpandes vid mailintervjun med den anställd på 

Acne Studios huvudkontor finnes i Bilaga 1. 

Resultatet av intervjun har givit oss en bild om hur Acne Studios anser att företaget jobbar med 

CSR-frågor. Informationen om och hur det överensstämmer med hur Acne Studios jobbar med CSR 

har vi sedan sökt efter i Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram. Intervjun har legat 

till grund för identifiering av relevanta variabler kopplande till både Acne Studios egen syn på sitt 

samhällsansvar samt den utvalda teoretiska referensramen för studien och tidigare forskning inom 

ämnet.  

4.6 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys är en metodform som tillämpas för att analysera stora mängder data, 

så som bilder och texter. Innehållsanalys är en av de mest effektiva och använda metoden inom 

systematisk och kvantitativ analys av medieinnehåll. Metoden har utvecklas till den metod som inte 

bara kan tillämpas för att analysera medieinnehåll utan även data utanför medieämnen.  

Innehållsanalyser sker framförallt i form av en kvantitativ metod, vilket lämpar sig bäst för att 

studera och kartlägga huvudsakliga egenskaper i stora mängder data över längre tid. Metoden kan 

användas för att studera eventuella förändringar eller trender genom analys. Genom en 

innehållsanalys studeras ofta hur exempelvis nyheter, reklam, underhållning eller liknande 

reflekterar kulturella- och sociala problem och/eller fenomen i samhället. Dock kan inte en  

  !25



Uppsala universitet  Kandidatuppsats HT 2015  
Institutionen för informatik och media  Ericsson & Nordström

kvantitativ innehållsanalys ge oss svar på vilka dimensioner av innehållet som ska analyseras. Det 

kan också begränsa tolkningen av den signifikant samhällsenliga eller faktiska innebörden av de 

kvantitativa indikatorer som innehållsanalysen frambringat. För att få ett större sammanhang av sin 

analys måste dessa aspekter växa fram ur den teoretiska referensramen för att kunna formulera 

sambandet mellan de material som ska analyseras (Hansen, & Machin, 2013:85-113). 

Tillvägagångssätt av kvantitativ innehållsanalys
I genomförandet av vår studie har en kvantitativ innehållsanalys av de 172 bilderna och 234 objekt 

genomförts i syfte att skapa en överblick av Acne Studios visuella bildkommunikation. De totalt 

172 bilderna representerar sex av Acne Studios klädkollektioner. Bilderna på Acnes Studios 

Instagram som valdes ut att analyseras måste vara kopplade till någon av de utvalda kollektionerna 

samt innehålla en eller flera individer. Den empiri som utgörs av bilder från Acne Studios 

Instagram-konto har analyserats abduktivt då de identifierade variablerna har fått växa fram under 

processens gång. Utifrån det fastställda variablerna konstruerades ett kodschema där kodningen 

sedan tillämpandes induktivt. 

Vi har under behandlingen av den kvantitativa innehållsanalysen sökt efter samtliga aspekter som 

kan kopplas till de valda CSR-teorierna som presenteras i den teoretiska referensramen, den tidigare 

forskningen inom ämnet som presenteras i bakgrunden samt utfallet av intervjun. Nämnvärt att 

tilläga då framställandet av variablerna skedde abduktivt, är att teoretiska aspekter som inte 

identifierats i materialet successivt uteslutits då dessa inte ansetts vara relevanta i syfte att besvara 

studiens frågeställningar. Under processens gång kunde slutligen fem variabler identifieras i 

bildmaterialet vilket utgjorde ett kodschema. Variablerna speglar de former av CSR-arbete som har 

identifierats i Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram.  

De fem olika variablerna, innehållande två motpoler, som identifierades under processen blev 

således; (1) Kön, där kvinna och man sattes i relation; (2) Etnicitet, där västerländsk etnicitet och 

annan etnicitet sattes i relation; (3) Könsroll, där könsnormativa och intergender sattes i relation;  

(4) Könsuttryck, där heteronormativ och gender variant sattes i relation samt; (5) 

Kroppsbyggnad, där lång respektive smal kroppsbyggnad sattes i relation till annan 

kroppsbyggnad. 

  !26



Uppsala universitet  Kandidatuppsats HT 2015  
Institutionen för informatik och media  Ericsson & Nordström

Samtliga bilder har under den kvantitativa innehållsanalysen behandlats genom detta kodschema. 

För att få en tydlig överblick delades varje kollektion in var för sig vid behandling av materialet och 

sedan sammanställas för att ge en total överblick av Acne Studios visuella bildkommunikation. 

Kollektionerna indelades i herr- respektive damkollektioner där även en jämförelse av dem 

tillämpats. 
       

Den slutgiltiga statistiken från den kvantitativa innehållsanalysen mynnade ut i en överblickande 

statistik av Acne Studios visuella kommunikation vilket möjliggjorde en mer djupgående analys. 

Statistiken kunde visa på tre mönster av Acnes Studios kommunikation utifrån variablerna; (1) det 

genomgående mönstret, vad som är den vanligaste och mest återkommande aspekten i Acne 

Studios visuella bildkommunikation; (2) det återkommande mönstret, aspekter som bryter mot det 

genomgående mönstret men ändå förekommer frekvent i Acne Studios visuella bildkommunikation 

och; (3) det avvikande mönstret, aspekter som förekommer men som varken är genomgående eller 

återkommande i Acne Studios visuella bildkommunikation.     

4.7 Semiotisk bildanalys
När en bild tolkas och producerats sker det oftast i en kontext av ett visst perspektiv med en typ av 

inramning. En bild har därför sällan en given fast betydelse utan olika föreställningar kan uppstå 

utifrån samma bild. Under en bildanalys är det viktigt att forskaren har klart för sig i vilken kontext 

och genre bilden förekommer i. För att inte förbise avgörande detaljer i genomförandet av analysen 

beskriver forskaren olika betydelsebärande element samt vad dessa element har för betydelse när 

det sätts i relation till varandra. Vid utförandet av en semiotisk bildanalys brukar processen ske i två 

nivåer för att fylla sitt syfte. Det är den semiotiska analysen denotativa nivå samt konnotativa nivå, 

vilket presenteras närmare nedan (Larsson & Ekström, 2010:179-182; Bergström, 2001:154-157). 

Denotationer       

Denotation kan förklaras som det första steget i skapandet av en semiotisk bildanalys. Då forskaren 

vill identifiera vad bilden föreställer, kallas detta för den denotativa nivån inom den semiotiska 

bildanalysen. I detta steg av den semiotiska bildanalysen diskuteras i vilket kontext som bilden 

förekommer och vilken genre den besitter. Är det ur ett nyhetsinslag, reklam eller kanske ett inlägg 

på en modeblogg? Det är viktigt att behandla detaljerna i bilden och beskriva de olika 

betydelsebärande elementen. Den denotativa beskrivningen förklarar vad som faktiskt finns på 

bilden och förklarar den egentliga betydelsen genom att manifestativt beskriva bilden. Detta genom  
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att förklara hur bilden är tagen, identifiering av syntagm och paradigm som bilden besitter samt om 

och hur den är kopplad till verkligheten (Larsson & Ekström, 2010:181). 
  

Konnotationer

I det andra steget av den semiotiska bildanalysen sätts denotationerna i kontext vilket skapar 

kulturella betydelser. Hur bilden uppfattas skiljer sig beroende på vilken kultur eller vilka normativa 

anseenden betraktaren besitter. Bidrar bilden till framhävande av vissa sociala normer? Vilken typ 

av kulturella föreställningar kan bilden tänkas förespråka? Dessa kulturella associationer som 

forskaren utläser genom sin analys brukar benämnas som konnotationer eller beskrivas som den 

semiotiska bildanalysens konnotativa nivå. Det som utmärker sig i en semiotisk bildanalys är att allt  

det visuella går att klassificeras som tecken. Vid skapandet av ett så kallat teckensystem i 

analysprocessen av en semiotisk bildanalys användas oftast kodning. Med hjälp av koderna skapas 

generella föreställningar om det visuella som analyseras och därför är denna metod vanlig vid 

analys av exempelvis stereotypiska roller i reklam. Allting som rör det visuella kan kodas genom att 

exempelvis analysera färgval, kroppshållning, linjer och blickar. Det är viktigt att notera det 

kulturella associationer som bilden kan ge upphov till samt att analysera och relatera till den kontext 

som bilden förekommer i (Larsson & Ekström, 2010:179-182; Bergström, 2001:154-157). 

Att studera hur fotot är taget är således också fruktbart för analysen. En person som genom en bild 

ska spegla makt är ofta fotograferad underifrån. Vilken relation till objektet ska fotot skapa till 

betraktaren? Kroppshållning, grad av engagemang, vart blickar objektet - mot kameran eller 

fjärran? Är objektet i rörelse, framstår objektet som närvarande, intresserad eller distraherad? Vilket 

element som bilden använder sig av för att skapa mening är högst relevant. Vilka sociala normer ges 

uttryck för i bilden och vilka kulturella föreställningar bilden eventuellt förespråkar. Alla dessa 

kulturella associationer som betraktaren kan utläsa ur bilden går under benämningen den 

konnotativa nivån i den semiotiska bildanalysen (Larsson & Ekström, 2010:182-183). 

Tillvägagångssätt av semiotisk bildanalys

Den slutgiltiga delen i behandlande av empirin i vår studie är således en semiotisk bildanalys. 

Denna genomförs på tre bilder vilket representerar det tre olika identifierade mönstren från den  
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kvantitativa innehållsanalysen. Som tidigare nämt definieras dessa som; (1) det genomgående 

mönstret; (2) det återkommande mönstret; (3) det avvikande mönstret. 

En bild från varje mönster kommer att behandlas i den semiotiska bildanalysen. Där en bild speglar 

det genomgående mönstret, en bild speglar det återkommande mönstret samt en bild som 

speglar det avvikande mönstret. Varje bild har behandlats i två nivåer, vilka beskrevs ovan. Först 

genom en denotativ nivå som tillämpas för att förklara vilka element bilden besitter, följt av en 

konnotativ nivå som beskriver bildens budskap och kulturella kontext.  

Slutligen sammanvävs den semiotiska bildanalysen med den kvantitativa innehållsanalysen för att 

identifiera mönstrens samband och således Acne Studios budskap i deras visuella 

bildkommunikation. 

4.8 Metodologiska reflektioner 

4.8.1 Validitet och reliabilitet
I genomförandet av vår studie har vi haft som ambition att vara så transparenta som möjligt i vårt 

tillvägagångssätt genom att strukturera upp forskningens alla steg i syfte att skapa en tydlig och 

trovärdig studie.       

När det kommer till reliabilitet av en studie visar det på studiens tillförlitlighet och innebär att om 

samma studie kommer att genomföras igen ska resultatet bli detsamma. Det kan det medföra 

konsekvenser av studiens reliabilitet vid genomförande av en kvalitativ metod, då forskaren inte 

helt kan utesluta eventuella subjektiva tankemönster. För att kunna fastställa reliabiliteten av en 

studie behöver den omprövas, men med tanke på den tidsram vi har haft till förfogande kan 

reliabiliteten bli svår att pröva (Esaiasson et al,  2012:57-65). 

         

När det kommer till validitet, inom den empiriska samhällsvetenskapen, är det möjligen den mest 

centrala och komplexa utmaningen. Validitet syftar på studiens äkthet, det vill säga om studien 

mäter och resulterar det den är ämnad för. Detta kan uppstå som en konsekvens av att forskningen 

utgår från en teoretisk nivå när det kommer till frågeställning och problemformulering och på en 

operationell nivå när det gäller själva undersökningen av studien. En återkommande konsekvens  
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blir de facto validiteten dem emellan, det vill säga om undersökningen empirisk kan visa på det den 

befintliga teorin påstår (Esaiasson et al, 2012:57-65). 
      

Vidare kan validitet benämnas som antigen begreppsvaliditet eller resultatvaliditet. 

Begreppsvaliditet innebär att den teoretiska definitionen stämmer överens med den operationella 

indikatorn. Resultatvaliditet syftar på att studien mäter det den uppger att mäta när det gäller 

sambandet mellan de utvalda teoretiska begreppen och de empiriska indikatorerna (Esaiasson et al, 

2012:57-65). Som tidigare nämnts, har vi valt att angripa vår forskning abduktivt. 

Frågeställningarna har därför förändrats under forskningens gång i syfte att skapa en så validerande 

studie som möjligt.  

Studien undersöker en av Acne Studios alla kommunikationskanaler. Resultatet av studien på Acne 

Studios Instagram-konto kan inte generalisera Acne Studios externa kommunikation som helhet. 

Således utgår studien specifikt från Acne Studios visuella bildkommunikation av CSR, vilket 

innebär att resultatet inte heller kan generaliseras på andra modehus och deras kommunikation av 

samhällsansvar. Studien kommer därmed inte kunna bevisa på trender inom CSR-ansvar i 

modebranschen som helhet, utan endast tillföra en diskussion samt spekulationer kring hur 

strukturerna eventuellt ser ut.  

4.8.2 Etiska reflektioner, reflexivitet och tolkning
Vid genomförandet av en akademisk studie räcker det inte för forskaren att vara transparent i 

aspekter som forskningsdesign och val av metoder. Det krävs även att studien granskas ur en etisk 

aspekt. Relevansen av denna aspekt ökar när forskningen innehåller objekt i form av individer 

(Hansen & Machin, 2010:24). 
       

Forskare måste även förhålla sig kritiskt gentemot sig själva och den forskning som genomförs, 

något som benämns som reflexivitet. Forskare bemöter sällan en studie utan någon form av tidigare 

kunskap eller uppfattning om forskningsområdet. Ett kriterium för att genomföra en objektiv studie 

att forskaren överväger hur stor påverkan den intellektuella och personliga involveringen har på 

interaktionen med forskningen. Forskare bör därför reflektera över vilka förutsättningar forskaren 

själv besitter innan studien genomförs. Det finns olika synsätt på hur forskarens reflexivitet 

framställs. Vissa menar att detta kan behandlas då forskaren själv identifierar och lyfter fram sig  
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själv ur ett kritiskt perspektiv till den aktuella forskningsansatsen. Andra menar att det centrala i 

reflexivitet är hur vi konstruerat oss själva samtidigt som vi konstruerar och studerar objekt eller hur 

omvärlden konstrueras. Dock är inte forskarens subjektivitet huvudfokus i en diskussion om 

reflexivitet, utan diskussionen berör premisserna gällande forskarens egna språkanvändning, 

observerade och tänkande (Alvesson & Sjöberg, 2010:486-487). 

Vid utförande av en kvalitativ forskning kan tolkningsnivåer uppkomma där reflektionens och 

tolkningens princip kan ske i from av en rörelse. Detta under forskningsprocessen gång så väl som i 

slutproduktionen. Vid insamling av empiri görs ofta preliminära tolkningar, där tolkningsnivån 

uppkommer att vara relativt låg för forskaren. Vidare utsätts materialet i flertal omgångar för 

systematiska tolkningar som grundas i akademiska teorier eller referensramar så som kulturella 

idéer. Dock bör forskaren vara flexibel och inte låsa sig till befintliga teorier utan låta empirin 

inspirera det teoretiska perspektivet. Således vid behandlade av empiri kan en tolkningsrepertoar 

öppna upp för möjligheter att genomföra tolkningar men dock även frambringa begränsningar 

(Alvesson och Sjöberg, 2010:489-496). 

       

När det kommer till kodning och utförande av den kvantitativa innehållsanalysen och den 

semiotiska bildanalysen i denna studie, har variablerna formats av våra tolkningar av den teoretiska 

referensramen när det kommer till innebörden av CSR. Att vi reflekterar kring den intellektuella och 

personliga involveringen under forskningsprocessen är således viktigt i genomförandet av en 

trovärdig studie. Närmare bestämt måste vi som forskare ha en medveten till våra förkunskaper och 

personliga åsikter om Acne Studios för att dessa inte ska färga studien.  

I genomförandet av en kvalitativ studie finns det en etisk aspekt i om den information som 

forskaren väljer att lyfta fram. Det är såldes möjligt att forskaren ger en subjektiv vinkel på 

forskningsansatsen genom att lyfta fram viss information och utesluta annan (Hansen & Machin, 

2010:24). Det måste finnas en strävan att skapa en så representativ bild av Acne Studios CSR-arbete 

som möjligt för att kunna genomföra en trovärdig forskning. Vi är även medvetna om att 

förståelsenkring begrepp som mångfald, socialt ansvar och normer är något som inte är fria från vår 

förkunskap rörande betydelsen av begreppen. Vi måste ställa oss kritiska gentemot oss själva genom 

att identifiera och lyfta fram oss som trovärdiga forskare i konstruktionen av och interaktionen med 

forskningsprocessen. 
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4.8.3 Metodologiska brister och etiska aspekter
Läsaren av denna studie bör ha i åtanke att det resultat som vår forskning påvisar när det gäller 

utförandet av variablerna i den kvantitativa innehållsanalysen samt utfall av den semiotiska 

bildanalysen kan indikeras av subjektiva inslag. Vi som forskare måste alltid ta hänsyn till etiska 

aspekter i synnerhet när det handlar människor. I genomförandet av vår intervju valde vår källa att 

vara anonym vilket är något som vi som forskare respekterat. 
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5.0 Resultat 

följande kapitel presenteras studiens resultat där en intervju med en anställd på Acne 

Studios introducerar kapitlet. Vidare presenteras den kvantitativa innehållsanalysen 

bestående av 172 bilder innehållande 234 objekt vilket ger en överblick av Acne Studios 

kampanjer på Instagram. Den kvantitativa studien utgår från de fem variablerna: kön, etnicitet, 

könsroll, könsuttryck samt kroppsbyggnad, där varje variabel representeras av två motpoler.  

Avslutningsvis sammanställs den kvantitativa innehållsanalysen där det genomgående mönstret, det 

återkommande mönstret och det avvikande mönstret presenteras. Dessa identifieringar behandlas 

senare i den semiotiska bildanalys bestående av tre bilder som ger en mer djupgående förståelse för 

att kunna urskilja bakomliggande budskap över kollektionernas identifierade mönster. Slutligen 

avslutats kapitlet med att vi sammanväver vad den kvantitativa innehållsanalysen och den 

semiotiska bildanalysen påvisar.  

5.1 Intervju med anställd på Acne Studios huvudkontor
I intervjun med den anställde på Acne Studios huvudkontor har vi fått information hur Acne Studios 

jobbar med CSR-frågor. I detta kapitel har vi valt att lyfta relevanta delar från intervjun som är 

kopplande till verksamhetens CSR-arbete.  

5.1.1 En genomgående medvetenhet till socialt ansvarstagande

Det framkom i intervjun att Acne Studios har en genomgående medvetenhet till socialt 

ansvarstagande från utvecklingsfasen, utförandet av kollektionen till lansering och kommunikation 

av kollektionerna. Intervjupersonen illustrerade att Acne Studios redan vid utvecklingen av 

produkter och kollektioner testar alla tyger och material de initierar på att använda för att veta redan 

vid införsäljnings steget att dessa håller Acne Studios uppsatta krav och kvalitet när det kommer till 

aspekter inom CSR (Bilaga 1).      

5.1.2 Etiska aspekter i produktionsledet
Vidare berättade intervjupersonen att Acne Studios även strävar efter en medvetenhet till att ta ett 

samhällsansvar genom att deltaga i samhällsfrågor och aktuella händelser. Ett exempel som 

framkom under intervjun var att Acne Studios har valt att ta avstånd från att producera plagg  
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innehållande angora efter det uppmärksammade reportagen av kaniner vars pälsar blev 

handplockade när kaninerna fortfarande var vid liv. Detta, berättade intervjupersonen, var även 

något som hela den svenska modebranschen tog avstånd ifrån och numera hör det det ovanligheten 

att svenska modehusen producerar plagg som innehåller angora. Intervjupersonen förklarar att Acne 

Studios har även valt att ta avstånd från att köpa ull från Australien där det förekommer ”Mulesing” 

av får.  ”Mulesing” innebär att hud kring analöppningen på fåren tas bort i syfte att hålla pälsen fin, 

vilket är en metod som fortfarande är laglig i Australien. Detta har medfört att Acne Studios ull är 

från andra marknader där detta fenomen inte förekommer. Det framkom även under intervjun att 

Acne Studios jobbar med att öka produktionen av deras plagg inom EU och i färre högriskländer, 

vilket har varit ett centralt uppsatt mål för Acnes Studios CSR-arbete under 2015 (Bilaga 1).  

5.1.3 Utmanande av normativa perspektiv
I intervjun framkom det att Acne Studios vid utförandet av kollektioner och dess design har en 

tanke att utmana sociala strukturer som även dessa går i linje med Acne Studios uppsatta mål inom 

CSR. Modehuset jobbar även med sin externa kommunikation vid lansering av kläderna där Acne 

Studios ur en etisk synvinkel jobbar med att utmana normativa perspektiv genom att bland annat 

spela på män respektive kvinnors maskulinitet/femininitet. Den anställde på Acne Studios 

huvudkontor kunde dessvärre inte dela med sig av exakt hur Acne Studios jobbar med denna fråga 

(Bilaga 1). 

5.2 Analys av Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram 
Nedan följer den kvantitativa innehållsanalys som förts av 172 bilder innehållande 234 objekt vilket 

ger en överblick av Acne Studios framställande av sina kampanjer på Instagram. Avslutningsvis 

sammanställs tre identifierade mönster, vilket beskrivs som: det genomgående mönstret, det 

återkommande mönstret och det avvikande mönstret. Avslutningsvis presenteras en semiotisk 

bildanalys för att tillämpa en djupgående förståelse för eventuella underliggande budskap.  
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5.2.1  Autumn Winter 2013
Kollektionen AW13 representeras endast av en kvinnlig kollektion bestående av 14 bilder 

innehållande 15 objekt varav samtliga också är kvinnor. 

 
               

                Figur 1 

Figur 1 visar på att det är genomgående för kollektionen att den präglas av kvinnliga modeller med 

västerländsk etnicitet samt lång och smal kroppsbyggnad. Modellernas könsroll framställs som 

övervägande könsnormativ präglad av framförallt heteronormativa könsuttryck men med vissa 

inslag av gender varianta-könsuttryck. 

      

Den avvikelse som finnes i framställandet av kollektionen består av en intergender-aspekt i 

framställandet av objektens könsroll. Kollektionen avstår helt från att representera män och etnisk 

mångfald samt kroppsbyggnader som avviker från lång och smal. Detta illustreras i figur 1. 
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5.2.2 Spring Summer 2014 
Kollektionen SS14 representeras både av en kvinnlig och en manlig kollektion, bestående av 17 

bilder innehållande 30 objekt varav 12 är kvinnor och 18 är män. 

          Figur 2  

Figur 2 visar på att det är genomgående för kollektionen att den präglas av modeller med 

västerländsk etnicitet samt lång och smal kroppsbyggnad. Modellerna framställs som övervägande 

könsnormativ i framställandet av könsroller som är präglade av ett heteronormativt könsuttryck.  

Avvikande för kollektionen är könsroller som framställs som intergender samt gender varianta-

könsuttryck, vilket dock ändå representeras av ungefär en tredjedel av modellerna. Fortsatt är den 

etniska mångfalden underrepresenterad, då endast två av 30 modeller är av annan etnicitet än 

västerländsk. Kollektionen avstår även helt från att representera kroppsbyggnader som avviker från 

att vara lång och smal.  
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                    Figur 2.1       

 

                  Figur 2.2 

Genom att studera resultatet ur en manlig respektive en kvinnlig representation är det således 

övervägande den manliga representationen som utmanar könsroller som är intergender samt 

könsuttryck som framställs som gender varianta. Detta illustreras ovan i figur 2.1 samt  figur 2.2.  
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5.2.3 Autumn Winter 2014
Kollektionen AW14, representeras både av en kvinnlig och en manlig kollektion, bestående av 35 

bilder innehållande 43 objekt, varav 32 är kvinnor och 11 är män. 

        

                Figur 3  

Figur 3 visar på att genomgående för kollektionen är att den präglas av modeller med västerländsk 

etnicitet samt lång och smal kroppsbyggnad. Modellernas könsroller framställs som övervägande 

könsnormativa präglade av heteronormativa könsuttryck. 

      

Avvikande för kollektionen är könsroller som framställs som intergender präglat av ett gender 

variant-könsuttryck. Fortsatt är etnisk mångfald underrepresenterad, då endast två av 41 modeller är 

av annan etnicitet än västerländsk. Kollektionen avstår även helt från att representera 

kroppsbyggnader som avviker från att vara lång och smal. 
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            Figur 3.1   

           Figur 3.2 

Genom att studera resultatet ur en manlig respektive en kvinnlig representation är det således endast 

den kvinnliga representationen som utmanar könsroller som är intergender och könsuttryck som är 

gender varianta samt den etniska mångfalden. Dock är det endast en kvinnlig modell som utmanar 

normativa könsroller genom att hon poserar i herrkläder och framställs som manlig. Detta illustreras 

i figur 3.1 samt figur 3.2.  
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5.2.4 Spring Summer 2015
Kollektionen SS15, representeras både av en kvinnlig och en manlig kollektion, bestående av 29 

bilder innehållande 36 objekt, varav 23 är kvinnor och 13 är män. 
                
              

 
             Figur 4 

Figur 4 visar på att genomgående för kollektionen är att den präglas av modeller med västerländsk 

etnicitet och lång och smal kroppsbyggnad. Modellernas könsroller framställs som övervägande 

könsnormativa präglade av ett heteronormativa könsuttryck. 
       

Avvikande för kollektionen är könsroller som framställs som intergender präglat av ett gender 

variant-könsuttryck, som dessutom är förhållandevis vag i sitt uttryck. Fortsatt är etnisk mångfald 

underrepresenterad, då endast en av 36 modeller är av annan etnicitet än västerländsk. Kollektionen 

avstår även helt från att representera kroppsbyggnader som avviker från att vara lång och smal. 
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               Figur 4.1    

              Figur 4.2 

Således är det endast den kvinnliga representationen som utmanar det könsroller som framställs 

som intergender och könsuttryck som är gender varianta samt den etniska mångfalden, även om 

utfallet är förhållandevis vagt. Detta illustreras i figur 4.1 samt figur 4.2.  
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5.2.5 Autumn Winter 2015
Kollektionen AW15, representeras både av en kvinnlig och en manlig kollektion,  bestående av 43 

bilder innehållande 57 objekt, varav 36 är kvinnor och 21 är män. 

           

              Figur 5 

Figur 5 visar på att genomgående för kollektionen är att den präglas av modeller med västerländsk 

etnicitet med lång och smal kroppsbyggnad. Modellernas könsroller framställs främst som 

könsnormativa präglade av övervägande heteronormativa könsuttryck. Dock ger även kollektionen 

till viss del utrymme för gender varianta-könsuttryck. 

Avvikande för kollektionen är  framställandet av intergender-könsroller samt kroppsbyggnader som 

utmanar det långa och smala. Fortsatt är den etniska mångfalden underrepresenterad, där endast fem 

av 57 modeller är av annan etnicitet än västerländsk. 
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             Figur 5.1 

             Figur 5.2 

Figur 5.1 i relation till figur 5.2 visar således att det är övervägande den manliga representationen 

som utmanar könsroller som är intergender och könsuttryck som är gender varianta. Utmärkande för 

den manliga kollektionen är att den övervägande framställer könsuttryck som är gender varianta 

framför heteronormativa. Vidare ges könsroller som är intergender lika mycket utrymme som 

könsnormativa könsuttryck i den manliga representationen. Det är även den manliga 

representationen som framställer kroppsbyggnader som utmanar det långa och smala, där en pojke 

representerar den kvinnliga kollektionen bärande damkläder och klackar. 
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5.2.6 Spring Summer 2016
Kollektionen SS16, representeras både av en kvinnlig och en manlig kollektion, bestående av 34 

bilder innehållande 53 objekt, varav 34 är kvinnor och 19 är män. 

             

           Figur 6 

Figur 6 visar på att genomgående för kollektionen är att den präglas av modeller med västerländsk 

etnicitet och med lång och smal kroppsbyggnad. Modellernas könsroller framställs övervägande 

som könsnormativa där heteronormativa och gender varianta-könsuttryck ges lika mycket utrymme. 

       

Avvikande för kollektionen är de könsroller som framställs som intergender samt etnisk mångfald, 

där endast 2 av 53 modeller är av annan etnicitet än västerländsk. Kollektionen avstår helt från att 

representera kroppsbyggnader som avviker att vara från lång och smal. 
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              Figur 6.1 

 
              Figur 6.2 

Kollektionens identifierade karaktärsdrag tar såldes ungefär lika mycket plats i kvinnlig och 

manliga representation Detta illustreras i figur 6.1 samt figur 6.2.  
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5.3 Identifiering av övergripande mönster
Sammanställningen av samtliga kollektioner består av totalt 172 bilder innehållande 234 objekt, 

varav 152 är kvinnor och 82 är män. 

              Figur 7  

Figur 7 visar på att det genomgående mönstret för framställandet av modellerna är att de präglas av 

västerländsk etnicitet och med lång och smal kroppsbyggnad. Modellernas könsroller framställs 

generellt som könsnormativa med heteronormativa könsuttryck som inte utmanar normer. Detta 

mönster är dominerade för samtliga kollektioner. 

Det identifierade återkommande mönstret har i mer eller mindre samtliga kollektioner framställs 

av att Acne Studios spelar på att utmana framställandet av könsroller. I dessa fall förekommer 

modellerna som antingen könsnormativa eller intergender men där ett gender variant-könsuttryck 

tar form. Detta får betraktaren att reagera då det utmanar normen när det kommer till framhävande 

av vad som är maskulint samt feminint. Även i detta mönster är samtliga modeller lång och smala 

med undantag för tre bilder som porträtteras av en pojke.       

Det avvikande mönstret berör framställandet av mångfald av etniciteter. Även detta mönster 

framställer inte kroppsbyggnader som utmanar det långa och smala. Dessa variabler har i samtliga 

kollektioner en vag representation. 

Resultatet av de tre identifierade mönstren, av vad som är genomgående, återkommande och 

avvikande, har präglats i samtliga kollektioner. 
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        Figur 7.1    

               Figur 7.2 

Dock efter att ha sammanställt samtliga kollektioner utifrån manlig respektive kvinnlig 

representation visar det sammanställda resultatet på att det är övervägande den manliga 

representationen som utmanar de könsnormativa och heteronormativa aspekterna. Det 

återkommande mönstret förekommer oftare i den kvinnliga representationen när samtliga 

kollektioner särskiljs. Vid studerande av totalen av samtliga kollektioner är det dock fler manliga 

modeller än kvinnliga modeller som utmanar normativa könsroller vilket illustreras i figur 7.1 i 

relation till figur 7.2.  
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5.3.1 Det identifierade genomgående mönstret

!  
Bilaga 2: SS1501 

Denotativ nivå 

Den bild som representerar det genomgående mönstret i samtliga kollektioner representeras av en 

kvinna ur damkollektionen SS15. Bilden denoterar en kvinna som är porträtterad i en helkroppsbild 

där hon ensam poserar i en studio. Dock inkluderar bilden inte kvinnans fötter och därav kan inte 

betraktaren avgöra om hon bär skor eller ej. Studion som kvinnan befinner sig är asymmetrisk av 

vitmålade slitna träslag som utger en scenografi. Ett lackerat trägolv skymtar i bakgrunden och det 

går inte som betraktare att avgöra om studion har ett tak eller i vilket kontext studion utspelar sig. 
      

Bilden är tagen framifrån med en vinkel underifrån, där kvinnan står mitt i bilden. Kvinnan blickar 

in i kameran och hennes långa smala kropp poserar i en hukande ställning. Hennes armar hänger 

tungt längst sidan och hennes ansiktsuttryck är neutralt. Bilden är kapad precis under kjolens slut, 

vilket gör att nästan igen hud syns.  
       

Kvinnans hy är ljus och framhävs som blek samt ger sken av att vara osminkad. Kvinnans hår är 

ljusbrunt och är uppsatt i en nonchalant tofs. Det att svårt att avgöra längden på håret ur den vinkeln 

som kvinnan poserar i. Kvinnan bär en orange kjol som täcker hennes knän. Hon bär även en tunn 

beige skrynklig kappa som med hjälp av ett brunt läderbälte markerar hennes midja. Under kappan 

kan betraktaren skymta en hög rundringad röd långärmad tröja. 
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Konnotativ nivå 

Kvinnan står ensam i rummet och hennes hukande kroppshållning skapar en känsla av att hon är 

ensam och osäker i sin framtoning. Vinkeln på bilden gör att hon framstår som observerad och hon 

ger intryck av att vara i en situation som hon inte vill befinna sig i. Den levande scenografin gör att 

kvinnan och hennes bleka kropp smälter in i bakgrunden, vilken kan indikera på att kvinnan inte tar 

sin plats i bilden och kan uppfattas som svag. Hennes blekhet och svaga hållning gör att kläderna 

blir framhävande i sin framtoning och där av tar fokus från kvinnan. Känslan hos betraktaren blir då 

mer att kläderna bär kvinnan än tvärtom. 
       

Kombinationen av kjolen, kappan och bältet som markerar midjan framhäver en normativt kvinnlig 

figur. Bältet gör att kvinnans smala midja och bredare höfter framhävs, vilket ger en kvinnlig 

silhuett. Kvinnans hud är inte blottad och hennes byst inte framhävd, detta i kombination med 

hennes kroppshållning gör att bilden inte uppfattas som sexuellt anspelande eller utmanade av det 

kvinnliga könet. Framställningen av kvinnan i bilden gör att hon mer uppfattas som en kvinnlig 

individ snarare än ett objekt som ska locka till konsumtion av kläder. Närmare bestämt tilltalas 

betraktaren mer av kläderna än av kvinnan då det är kläderna som kvinna bär som står i fokus och 

inte kvinnans kropp. Kvinnans osminkade ansikte och slarviga håruppsättning gör att betraktaren 

uppfattar hennes som ung och flickig i sin tonalitet. Detta i kombination hennes tomma blick och 

svaga hållning bidrar även till att betraktaren upplever hennes som ung. Denna framtoningen som 

bilden spelar på symboliserar snarare en ung och osäker flicka än en kvinna.   

5.3.2 Det identifierade återkommande mönstret

!  
Bilaga 2: AW1538 
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Denotativ nivå 

Den bild som representerar det återkommande mönstret i samtliga kollektioner representeras av en 

man ur den herrkollektionen AW15. Bilden denoterar en man som är porträtterad i en helkroppsbild 

där han ensam poserar i en vit kal studio. Mannen ser ut att ha en strålkastare riktad mot sig då en 

tydlig skugga av mannens långa smala silhuett syns på den vitmålade väggen. Bilden urskiljer inte 

om det finns golv, tak eller väggar utan mannen upplevs befinna sig i ett vitt intetsägande rum. 

       

Bilden är tagen rakt framifrån med en vinkel vakt ovanifrån där mannen lutar sig markant bakåt och 

snett åt höger sidan ur betraktarens synvinkel. Mannen poserar avslappnat med ena handen i sidan 

och den andra graciöst utsträckt från midjan. Mannen blickar snett nedåt med ett nonchalant 

ansiktsuttryck, där vinkel gör att mannens käke framhävs. Mannen har ljus hy och mörkbrunt hår. 

Frisyr är av raka linjer, där den är kortklippt fram och längre i nacken. Mannen bär smink och hans 

läppar framhävs av ett svagt rött läppstift. Ansiktsvinkeln och frisyren framhäver ett stort runt 

örhänge i det högra örat. 
       

Bilden inkluderar en del av mannens fötter som betraktaren kan ses prydas av en tung svart känga 

med grova gula snören. Ur kängorna kan betraktaren tyda ett par sockor som ser ut att vara 

tillverkade av ett aluminium liknade material. Mannen bär ett par blåa träningstights med orangea 

inslag. Mannen bär även en lila polotröja under en svart cardigan med dragkedja i halsen. Över 

detta pryds mannen av en kavaj-liknade rock. Rockens överdel ger uttryck att vara en dubbelknäppt 

grå ullkavaj med orangea slag på fickorna. Rockens underdel utgörs av en flis-liknade förlängning i 

samma färg som slagen på rockens fickor. Rocken är långärmad och sträcker sig ner till mannens 

vader. Mannens axlar pryds av en bred halsduk som hänger ned längst hans sidor. Halsduken är 

mörkgrön med den gula texten Gender Equality. 
      

Konnotativ nivå 

Mannen framhävs i det vita tomma rummet där allt ljus riktas mot honom, vilket gör att betraktaren 

upplever honom som det centrala i bilden. Mannens poserar med en hand i midjan med spetsig 

armbåge vilket gör att betraktaren kan uppleva det som att mannen har ett bestämt uttryck. Den 

andra handen sträcks graciöst ut från hans kropp i en nonchalant kupning vilket gör att han kan 

uppfattas som självsäker och divig. Mannens bakåtlutade hållning i kombination med att hans lår 

sticker fram under kappan gör att hans totala framtoning upplevs som feminin. 
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Mannens blick möter inte kameran utan blickar snett neråt sidan i en vinkel som framhäver hans 

käke, vilket gör att betraktaren upplever honom som maskulin. Mannens ansiktsuttryck upplevs 

som uttråkat vilket bidrar till att betraktaren upplever honom som nonchalant och divig i sin 

framtoning. Mannens framtill korta och baktill längre frisyr gör att det är svårt för betraktaren att 

sätta frisyren i ett sammanhang då den uppfattas som en kombination av både en kvinnlig och 

manlig frisyr. Mannens sminkade röda läppar och örhänge utmanar det som betraktaren upplever 

som normativt manligt. Dock bidrar de manliga ansiktsdragen i kombination med det kvinnliga 

elementen till att betraktaren reagerar på den normbrytande framtoningen. 
       

Rocken som mannen bär har inslag av både maskulina och feminina element. Den kavaj-liknade 

överdelen av rocken upplevs som ett stereotypiskt manligt plagg, medan underdelen av rocken 

upplevs som en del av en kvinnlig kappa. Tränings-tightsen och kängorna upplevs av betraktaren 

som något som kan bäras av både en man och en kvinna. Dock blir helhetsintrycket av vad mannen 

bär för kläder övervägande maskulina i sin framtoning. Elementen i bilden upplevs som mer eller 

mindre stereotypiska motpoler i förhållande till varandra. Samspelet mellan elementen gör att 

betraktaren utmanas av vad som normativt anses vara manligt respektive kvinnligt. Mannens 

framtoning upplevs därför som androgyn där könet inte står i centrum utan mer karaktären. 

Halsduken som mannen bär med budskapet Gender Equality tyder på att bilden är en symbol för 

budskapet. Den markanta skuggan av mannen kan uppfattas som en symbol i syfte att göra avtryck 

på modevärldens normativa värderingar genom att utmana vad som anses vara maskulint respektive 

feminint. 

5.3.3 Det identifierade avvikande mönstret

!  
 Bilaga 2: SS1628 
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Denotativ nivå 

Den bild som representerar det avvikande mönstret i samtliga kollektioner representeras av en 

kvinna ur den damkollektionen SS16. Bilden denoterar en lång och smal kvinna som är porträtterad 

i en halvkroppsbild där hon ensam poserar vid en dörrkarm. Kvinnan är fotograferad rakt framifrån 

med en vinkel underifrån, där hon är placerad mitt i bilden. Kvinnan befinner sig i ett mörkt rum 

som för betraktaren är svårt att identifiera storleken på. Rummet är är smyckat av stuckatur och 

lister som upplevs vara målade i ljus färg. Bakom kvinnan skymtas även en kristallkrona som ger 

ifrån sig ett doft glittrande ljus. Kvinna och dörrkarmen är i fokus på bilden då de framhävs av ett 

markerande ljus. 
       

Kvinnan blickar rakt ner i kameran med en rak hållning och sträckt nacke där betraktaren skymtar 

hennes nyckelben och bringa. Kvinnans blick är bestämd och formen på hennes mun ger ett 

allvarligt ansiktsuttryck. Kvinnan har mörk hy och svart hår. Håret är klippt i en kort frisyr vilket 

framhäver kvinnans markanta ansiktsdrag. Kvinna bär smink och hennes läppar är vagt markerade 

av ett rött läppstift. Kvinnan bär en klarröd kavaj i siden-liknade material med markerade axlar, 

vilket framhäver hennes hållning. Kavajen är rak och dubbelknäppt samt pryds av en stor ficka på 

kavajens högra sida. Kavajen är långärmad och har en V-ringad krage. Kvinnan bär kavajen knäppt 

och det går inte för betraktaren att avgöra om hon har något klädesplagg under den. 
       

Konnotativ nivå 

Kvinnan framhävs i det mörka rummet då allt ljus riktas mot henne, vilket gör att betraktaren 

upplever henne som det centrala i bilden. Rummets dova färger och det glittrande ljuset från 

kristallkronan bakom kvinnan gör att rummet upplevs som varmt och inbjudande. Kvinnan är 

placerad i dörrkarmen vilket hindrar betraktaren ifrån att ta del av rummet bakom. Detta indikerar 

på att betraktaren kan uppleva att kvinnan besitter en maktposition. 
       

Bilden är tagen underifrån där kvinnan blickar rakt in i kameran. Detta i kombination med hennes 

långa nacke och stolta hållning bidrar till den maktsymbolik som bilden indikerar. Kvinnans 

ansiktsdrag i from av fylliga läppar, markerade kindben och stora ögon upplevs som kvinnliga i sin 

framtoning. Den V-ringade kavajen framhäver en kvinnlig hals och bröstkorg, vilket gör att hon 

upplevs som graciös. Den röda färgen på kavajen upplevs som varm och kan vara en symbol för 

kärlek. Den varma färgen i kombination med kvinnans hårda anspråk gör att hon upplevs ha en  
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auktoritet samtidigt som utstrålar trygghet. Kavajen bidrar till att kvinnan ser välklädd ut vilket kan 

symbolisera att hon besitter status och utbildning.       

5.3.4 De identifierade mönstrens samspel
Efter att ha studerat de identifierade mönstren, från den kvantitativa innehållsanalysen, har en 

djupare förståelse för Acne Studios kommunikation tydliggjorts genom den semiotiska 

bildanalysen. 

       

Det genomgående mönstret av Acne Studios kommunikation är relativt neutral och intetsägande i 

sin framtoning, där kläderna är i fokus och inte modellerna. De könsnormativa och heteronormativa 

aspekterna är relativt neutrala i sin framtoning vilket gör att betraktaren inte reagerar på 

framställandet av modellerna. Även om bilderna symboliserar könsnormativa och heteronormativa 

indikationer så framhävs inte dessa stereotypiskt. Acne Studios utmanar således inte könsnormer i 

det genomgående mönstret men bidrar inte heller någon extrem framställning av redan befintliga 

normativa könsroller. 

När det kommer till det återkommande mönstret har den semiotiska bildanalysen framhävt att 

Acne Studios utmanar normativa könsroller genom att spela på män respektive kvinnors 

maskulinitet/femininet. Denna framtoning får betraktaren att reagerar då det bryter mot existerande 

normperspektiv när det kommer till könsroller. Därför blir denna kommunikation mer minnesvärld 

för betraktaren tillskillnad från det genomgående mönstret. 

Det avvikande mönstret utmanar stereotypiska maktroller och inkluderar annan etnicitet än det 

västerländska. Eftersom detta inte är genomgående eller återkommande i Acnes Studios 

kommunikation blir detta troligen inte en aspekt som betraktaren associerar med Acne Studios. 

Resultatet påvisa även att samtliga mönster framställer modellerna som långa och smala, vilket är 

den normativa framställningen av kroppsformer i modebranschen.       

Genom att sammanväva resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska 

analysen konstateras därför; det genomgående mönstret är den aspekt som får ta störst plats i Acnes 

Studios kommunikation dock är det de återkommande mönstret som mottagaren tar till sig och 

därför utmärker Acne Studios kommunikation ur ett helhetsperspektiv. 
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6.0 Analys

följande kapitel presenteras en analys av det resultat som studien utvunnit och teorierna 

inom CSR och PR samt sambanden mellan dessa. Kapitlet kommer att introduceras med 

vilka CSR-frågor som Acne Studios väljer att jobba med samt hur det återspeglas i Acne 

Studios visuella bildkommunikation. Vidare analyseras de identifierade mönstrens budskap 

som resultatet frambringat utifrån teorierna. Kapitlet avslutas med att sammanfatta analysen 

genom att beröra hur studiens utfall kontextualiseras i ljuset av tidigare forskning. 

  

6.1 Acne Studios CSR-arbete   

6.1.1 Gemensamt CSR-arbete med andra modeföretag
I intervjun förklarades att Acne Studios inkluderar miljöaspekter och djurens rättigheter i sin 

produktion vilket var något som inte återspeglades i Acne Studios visuella bildkommunikation på 

Instagram. I intervjun med Acne Studios framkom det även att modeföretaget ingår i olika 

organisationer tillsammans med andra svenska modehus som gemensamt bedriver viktiga frågor 

inom CSR (Bilaga 1). Då modebranschen är en snabbt växande och föränderlig bransch där 

konkurrenskraften är hög (Arrigo, 2013:175 - 189) går det även att spekulera i varför Acne Studios 

avstår från att kommunicera denna form av CSR-ansvarstagande genom sin Instagram-kanal. 

Troligtvis är det på grund av att det inte utmärker Acne Studios från andra modehus då det länge har 

varit centralt att ta ett miljöansvar (Shen, 2012:234-235). Vidare kan det diskuteras om effekten av 

organisationer som dessa gör att aspekter som miljöfrågan inte är en utmärkande fråga i 

modebranschen utan en genomgående. Därför går det även att spekulera om denna typ av CSR-

frågor inte är konkurrenskraftig gällande företags behov av att utmärka sig på marknaden. 

6.1.2 Den interna kommunikation som PR-aktivitet
En annan aspekt som identifierades under intervjun med den anställde på Acne Studios huvudkontor 

var att modehuset besitter en egen CSR-avdelning som aktivt integrerar samtliga avdelningar. 

Intervjupersonen förklarar att Acne Studios gör detta för att få samtliga medarbetare att känna sig 

delaktiga och för att verksamhet ska vara konsekvent med företagets uppsatta mål inom CSR 

(Bilaga 1). Enligt CSR-teorin ska det sociala ansvarstagandet vara något som genomsyrar 

verksamheten för att skapa en trovärdighet hos dess intressenter (Barlett et al, 2011:210). PR-teorin 

trycker även på CSR är ett strategiskt verktyg för att bidra till ett önskvärt anseende hos företagets  
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intressenter och detta externa anseende bör gå i linje med företagets interna identitet och 

värderingar (Coombs & Holladay, 2010:261-266). Således kan det ses som ett strategiskt drag av 

Acne Studios att inkludera sitt CSR-ansvarstagande i företagets samtliga interna 

kommunikationsled i syfte att skapa en starkare bild av företaget externt. 

Av de som framkom i intervjun med den anställde på Acne Studios huvudkontor var det endast 

aspekten som berör hur företaget spelar på män respektive kvinnor maskulinitet/femininitet som  

identifierades i Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram. Då den anställde på Acne 

Studios huvudkontor inte kunde dela med sig om exakt hur Acne Studios jobbar med denna fråga  

kan vi med resultatet inte påvisa om Acne Studios integrerar hela verksamheten i det identifierade 

kommunikativa mönstret när det kommer till att utmana normativa aspekter. Således går det att det 

spekulera i huruvida Acne Studios anställda stöttar och står för det frågor som Acne Studios 

bedriver externt. 
       

6.2 Acne Studios visuella bildkommunikation
Både i intervjun och i den analyserade resultatdelen i form av Acne Studios visuella 

bildkommunikation på Instagram framgick det att Acne Studios jobbar med att utmana normativa 

perspektiv bland annat genom att spela på män respektive kvinnors maskulinitet/femininitet (Bilaga 

1). I resultatdelen identifierades tre kommunikativa mönster gällande hur Acne Studios 

kommunicerar sina klädkollektioner. Den semiotiska bildanalysen tillät oss att förstå och identifiera 

underliggande budskap av Acne Studios visuella bildkommunikation. 

I resultatdelen konstaterades att det genomgående mönstret är den aspekt som får ta störst plats i 

Acnes Studios kommunikation men att det är det återkommande mönstret som mottagaren tar till  

sig. Det genomgående mönstret gav antydan på att Acne Studios följer strukturer gällande vad som 

anses normativt när det kommer till framställande av kläder och modeller i modebranschen.  

Vid behandlande av den semiotiska bildanalysen när det kommer till hur Acne Studios framställer 

det genomgående mönstret visade analysen att Acne Studios använder sig utav neutrala element 

vilket gör att betraktarens fokus ligger på kläderna och inte karaktären. Analysen kan därför påvisa 

att det kan vara dessa aspekter som gör att det genomgående mönstret inte bli speciellt minnesvärt 

för betraktaren eftersom att normativa uttryck inte utmärker sig i mängden. Det återkommande  
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mönstret var däremot någonting som går emot det normativa och väcker därför uppmärksamhet hos 

mottagaren. Detta kan ses som ett tecken på att Acne Studios försöker ta ställning i en aktuell debatt 

genom att neutralisera en sakfråga genom framställande av sin klädkollektion. CSR som fenomen 

går att behandla med hjälp av fyra olika aspekter där den etiska aspekten bland annat handlar om 

främjandet av samhällets minoriteter (Beckmann & Morsning, 2006:280). Utifrån det analyserade 

variablerna som till viss del ligger till grund för befintliga CSR-teorier identifierades tecken på 

socialt ansvarstagande där Acne Studios försöker framhäva minoritetsgrupper och eventuellt bidra 

till att successivt ändra befintliga strukturer. Vid behandlande av den semiotiska bildanalysen när 

det kommer till hur Acne Studios framställer det återkommande mönstret påvisade analysen att 

modeföretaget använder sig av element som fick objektet att framställas som stark och självsäker. 

Detta kan tolkas som en symbol för att stärka och främja minoritetsgrupper i syfte att förändra 

normativa synsätt när det kommer till könsroller. Tillskillnad för det genomgående mönstret 

framhävdes karaktären och inte kläderna i samma utsträckning.  

Studiens forskningsfrågor tog avstamp i att Acne Studios erhållit både ris och ros gällande sin 

externa kommunikation av klädkollektioner. Som beskrivet i introduktionen kritiserades Acne 

Studios för att bidra till det rasistiska klimatet inom modebranschen genom kommunikation kring 

lansering av sin underklädskollektion Skin Coloured. I resultatdelen konstaterades även att det 

avvikande mönstret berör framställande av mångfald av etniciteter. Dock var detta varken 

genomgående eller återkommande på Acne Studios Instagram-kanal. Vidare skulle detta kunna 

tolkas som att Acne Studios har som ambition att framhäva en mångfald av etniciteter men att detta 

eventuellt inte är en sakfråga de vill leda utan bara bidra till. Då mångfald av etniciteter vanligen är 

en central del inom CSR är eventuellt detta en aspekt som samhället har en medvetenhet till och 

därför förväntar sig att företag tar ställning inom frågan (Barlett el al, 2011:210). Med denna 

kunskap i ryggen är det möjligt att spekulera i Acnes Studios val av att kommunicera en mångfald 

av etniciteter som ett strategiskt val men eventuellt inte en hjärtefråga Acne Studios vill bedriva 

utan snarare inkludera för att eventuellt undvika kritik och negativa påtryckningar från intressenter. 

En annan intressant reflektion för att ta detta resonemang vidare är att den semiotiska bildanalysen 

påvisade att vid framställande av annan etnicitet än västerländsk, framställdes modellen som en 

individ som besitter både status och auktoritet. Detta kan eventuellt tyda på att Acne Studios har 

skapat en medvetenhet till “Nude-debatten”. Dock kan handlingar inom CSR stundtals vara svåra 

att definiera då en diskurs förs om företag har en skyldighet att maximera nyttan eller om det räcker  
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att minimera skadan (Grafström et al, 2008:17). Att Acne Studios övervägande bedriver 

minoritetsfrågor som endast utmanar normativa perspektiv när det kommer till könsroller i sin 

visuella bildkommunikation kan ses som ett exempel där CSR-arbetet inte maximerar nyttan. 

Vid framställandet av resultatet identifierades att samtliga kollektioner mer eller mindre håller 

samma nivå i sin kommunikation av samhällsansvar. Där Acne Studios kommunikativa mönster 

uppfattas som att bryta befintliga normativa strukturer i framställandet av könsroller. Dock påvisar 

resultatet att det oftare är den manliga representationen som utmanar de könsnormativa och 

heteronormativa aspekterna. Att övervägande låta manliga modeller utmana könsroller kan ses som 

ett strategiskt val av Acne Studios i syfte av att utmärka sig. Det har sedan länge vart socialt 

accepterat att kvinnor bär byxor, kostymer och skjortor. Då Acne Studios vill kommunicerar 

normbrytande kommunikation genom kläder kan det ses som enklare och mer effektivt att väcka 

uppmärksamhet genom att låta männen representera detta då det ur ett normativt perspektiv idag 

inte är lika socialt accepterande att män bär kjolar, klänningar och klackskor. Således kan 

reaktionen hos intressenterna variera beroende på kulturell bakgrund och situation.   

6.2.1 Att bygga relationer genom CSR
CSR handlar på samma sätt som PR om att bygga relationer mellan företag och intressenter i enhet 

med allmänhetens attityder, värderingar och beteenden. Det diskuteras ofta att det finns en länk 

mellan det sociala ansvarstagandet och ett företags anseende. Vidare kan det bidra till att attrahera 

intressenter så som kunder och investerare samt leda till positiv medial uppmärksamhet (Coombs & 

Holladay, 2010:261-266). I intervjun med Acne Studios framgick det att företaget jobbar aktivt med 

både djurens rättigheter och att spela på män respektive kvinnor maskulinitet/femininitet. Som 

tidigare berört visar resultatet således att Acne Studios externa kommunikation på Instagram endast  

pekar på att modeföretaget framställer normbrytande kommunikation när det kommer till män 

respektive kvinnor maskulinitet/femininitet. Då socialt ansvarstagande i grund och botten är byggda 

på värderingar som samhället anser vara viktigt skulle Acnes Studios val att framhäva just denna 

typ av fråga kunna vara en effekt av det är denna aktuella samhällsdebatt som den publik 

verksamheten vill attrahera drivs av. Således kan Acne Studios val av CSR-arbete präglas av frågor 

som ligger deras intressenter varmt om hjärtat snarare än vad företaget själv finner som en viktig 

sakfråga att kommunicera. Då det ofta är lättare att identifiera publikens förväntningar och applicera  
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detta i verksamhetens CSR-arbete än att förebygga publikens förväntningar genom verksamhetens 

CSR-arbete (Coombs & Holladay, 2010:261-266). 
       

Risken med att integrera CSR i sin externa kommunikation kan således medföra att det uppfattas 

som symbolisk i syfte att bara skapa bra publicitet och därför inte anses som ett genuint socialt 

ansvarstagande. Därför skulle Acne Studios val av att endast fokusera på en fråga i sin externa 

kommunikation tolkas som en strategi för att inte uppfattas som spretiga eller icke trovärdiga 

gentemot sin publik då CSR-arbete bör vara mer baserat på handling än ord (Coombs & Holladay, 

2010:270-271). När det kommer Acne Studios avståndstagande från den Australiensiska 

fårmarknaden i och med “Mulesing” skulle detta kunna ses som ett exempel där handling väger mer 

än ord. Detta då företaget tar ett ställningstagande vad gäller djurens rättigheter utan att aktivt 

kommunicera detta externt.  

       

Som tidigare nämnt, handlar CSR och PR om att stärka relationer mellan företag och intressenter i 

enhet med allmänhetens attityder, värderingar och beteenden. Förväntningarna om vad företag bör 

ta för samhällsansvar kan varierar beroende på land, intressenter eller kontext samt vilket typ av 

företag det är (Coombs & Holladay, 2010:261-266). Det går att spekulera i om Acne Studios val av 

att kommunicera normbrytande kommunikation är en effekt av vad samhället efterfrågar. Om så är  

fallet skulle detta kunna vara ett tomrum som Acne Studios försöker fylla för att attrahera sin 

publik.  

Studien introducerades med att Acne Studios har figurerat i media då de vid olika tillfällen berört 

samhällsdebatten. Det går att spekulera i om det är ett strategiskt val från Acne Studios att 

implementera ett samhällsansvar i syfte att beröra eller engagera sina intressenter. I den teoretiska 

referensramen tog vi upp Grunigs situationsteori som syftar på att människors aktivitet och vilja att 

kommunicera och engagera sig i sakfrågor som berör kan uppkomma genom PR- aktiviteter 

(Coombs & Holladay, 2010:274-276). I inledningen beskrevs det att Jonny Johansson, Creative 

Director på Acne Studios, vill bidra till normbrytningar inom modevärlden (Complex.com, 2015). 

Med kunskap från Grunigs teori gällande hur olika publiker kan engageras går det att spekulera i 

om Acne Studios vill nå den trendkänsliga och medvetna målgruppen i syfte att påverka 

samhällsdebatten genom att utmana normativa könsroller.  
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I vår studie har vi som bekant utgått från Acne Studios Instagram-kanal. Företaget besitter ett högt 

antal följare på denna medieplattform vilket gör att kommunikationen når ett stort antal intressenter. 

Vidare möjliggör Instagram som kanal skapandet av en personlig relation med intressenterna genom 

att förmedla budskap i from av tilltalande visuell bildkommunikation  (Rampton, 2013).  Vidare kan 

företag som kommunicerar sitt CSR-arbete genom verksamhetens egna kanaler dessutom  uppfattas 

som mer trovärdiga än företag som kommunicerar genom extern reklam (Coombs & Holladay, 

2010:270-271).  

6.3 Sammanfattning av analys
Tidigare forskning menar att mode och kläder visar på positioner i samhället vilket kan leda till 

associationer till vilken klass individer tillhör eller kategorisera en persons livsstil, kön, sexualitet 

eller status. Hur modebranschen väljer att framställa kläder har därför en stor påverkan på sociala 

strukturer och hur normer uppkommer (Kuruc, 2008:193-195). Genom vår studie har vi funnit ett 

budskap i Acne Studios visuella bildkommunikation där modeföretaget har som ambition att bryta 

befintliga samhällsstrukturer genom att utmana befintliga normativa könsroller. Med kunskap från 

tidigare forskning och den teoretiska referensramen som behandlats i denna studie kan Acne Studios 

anses som en trovärdig aktör när det kommer till att bryta normativa könsroller då modebranschen 

enligt tidigare forskning har en stor påverkan på sociala strukturer och hur normer uppkommer. 

Tidigare forskning tyder på att kläder kan skapar debatt genom att utmana befintliga sociala 

strukturer genom att experimentera med vad som normativt anses vara maskulint, feminint eller 

androgynt (Lunceford,2010:63-64). 

Vår studie introducerades av ett uttalande från Acne Studios Creative Director Jonny Johansson där 

han förklarade att han vill påverka den nya generationens inställning till mode. Han menar att 

karaktären, snittet och formen av plaggen är för avgörande idag. Han vill utmana de attribut som 

bidrar till att normer fastställs (Complex.com, 2015). Sett till de budskap som studien identifierat i 

Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram kan detta ses som en förlängning av Acne 

Studios ambition att utmana normativa könsroller och därför visa på ett ställningstagande och en 

delaktighet den samhällsdebatten från modeföretagets sida. Dock påvisar resultat av vår studie att 

Acne Studios inte bidrar med att förändra framställande av normer när det kommer kroppsformer 

eller etnisk mångfald utan endast utmanar könsroller. 
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Som tidigare nämnt har den digital revolutionen och utvecklingen av sociala medier haft en stor 

inverkan på modebranschen då en ny form av integration mellan modeföretag och dess intressenter 

har uppkommit. Modebranschen är en föränderlig bransch som förflyttar sig efter konsumenters 

behov där sociala medier har öppnat upp för modebranschen till att nå och förstå målgrupper men 

även för intressenter att kunna påverka modebranschen i ställningstagande som företagen förväntas 

att ta (Breakenridge & Solis, 2009:1-7; Easey, 2009:3-5, 31-32; Mueller & Wolny, 2013:562–583). 

Med kunskap om denna utveckling går det att spekulera i om Acne Studios val av kommunikation 

när det kommer till samhällsansvar sker i enhet med publikens efterfrågan. 

Tidigare forskning menar att det är en växande trend att modeföretag använder CSR som en 

kommunikationsstrategi genom att slå samman företagets CSR-arbete med dess marknadsföring 

(Vogel, 2006:16 - 46, 110 - 139). I vår studie har vi konstaterat att Acne Studios kommunicerar ett 

samhällsansvar genom att utmana befintliga normativa könsroller. Detta visar på en integration av 

CSR-arbete i främjande av minoriteter vilket har applicerats i Acne Studios Instagram-kanal vilket 

kan uppfattas som en kommunikationsstrategi från Acne Studios sida i syfte att bryta normativa 

mönster hos sin publik. Som tidigare berört kan Acne Studios därför uppfattas som en trovärdig 

aktör i denna sakfråga då modebranschen har en stor påverkan på sociala strukturer och hur normer 

uppkommer (Lunceford, 2010:63-64). 
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7.0 Slutsats och Diskussion
  

följande kapitel knyter vi an till studiens syfte och frågeställningar. Vidare diskuterar vi om 

forskningen uppfyller sitt syfte och således besvarar frågeställningarna. Kapitlet behandlar 

även en diskussion där vi sammanfattar studiens resultat och analys.  Kapitlet avslutas med  

förslag till vidare forskning.  

7.1 Slutsats
Studien utgår från tre frågeställningar, vilka presenterades i inledningskapitlet. Dessa 

frågeställningar formulerades enligt: (1) Vilka CSR-frågor väljer Acne Studios att jobba med? och; 

(2) Hur återspeglar sig Acne Studios CSR-arbete i deras visuella bildkommunikation på Instagram? 

samt; (3) Vilket eller vilka budskap har Acne Studios i sin visuella bildkommunikation på 

Instagram? 

Som tidigare nämnt har den första frågeställningen bidragit till att ge oss en inblick i hur Acne 

Studios jobbar med CSR-frågor. Den första frågeställningen har varit relevant för att kunna besvara  

och förstå studiens andra och tredje frågeställning, som är studiens huvudfrågor, på ett rättvisande 

sätt.  

Genom att lyfta några väl valda delar från studien kan följande konstateras: 

Acne Studios inkluderar en medvetenhet när det kommer till socialt ansvarstagande genom att 

inkludera CSR-arbete i sin verksamhet. Studien visar att Acne Studios har en medvetenhet när det 

kommer till den interna kommunikationen så väl som den externa kommunikationen gällande att 

inkludera CSR-frågor. Samtliga CSR-frågor som framkom i intervjun att Acne Studios bedriver 

återspeglas dock inte i modeföretagets externa kommunikation som studien undersökt. Den CSR-

fråga som kunde identifieras i både Acne Studios egna bild av hur företaget jobbar med CSR samt i 

modeföretagets visuella bildkommunikation på Instagram var att Acne Studios utmanar normativa 

perspektiv när det kommer till att spela på män respektive kvinnors maskulinitet/femininitet.  

Studien kan konstatera att Acne Studios huvudbudskap i deras visuella bildkommunikation på 

Instagram är att utmana normativa perspektiv vad gäller könsroller. Budskapet visar att Acne  
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Studios har en medvetenhet till CSR genom att modeföretaget framhäver minoritetsgrupper genom 

att utmana befintliga samhällsstrukturer och normer. Den kommunikation som Acne Studios 

bedriver när det kommer till att utmana befintliga normativa samhällsstrukturer kan ses som ett 

strategisk kommunikationsverktyg i syfte att bygga relationer med sina intressenter. Dock bör det 

tilläggas att Acne Studios endast uppfyller att utmana normativa perspektiv när det kommer till 

könsroller. Studien visar att modeföretagets visuella bildkommunikation inte utmanar normativa 

perspektiv när det kommer till etnisk mångfald eller kroppsideal. 

7.2 Diskussion
Vid utförandet av samtliga metoder samt vid behandlande av det empiriska materialet har vår 

uppfattning varit att Acne Studios eftersträvar att aktivt integrera ett samhällsansvar i sin 

verksamhet samt har ambitionen att detta ska genomsyra företagskulturen. Vi kan konstatera att det 

finns en ambition hos Acne Studios att integrera flertal aspekter av socialt ansvarstagande. Dock 

konstaterade den kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska bildanalysen att alla CSR-

aspekter som Acne Studios tar sig an inte återspeglas i den externa kommunikationen som studien 

berör. Resultatet tyder på att Acne Studios fränast utmanar normativa könsroller i sin visuella 

bildkommunikation. Dock bör läsaren ha i åtanke att studien endast berör Acne Studios Instagram-

kanal och att det kommunikativa mönstret eventuellt hade sett annorlunda ut om studien hade 

genomförts på någon av det andra kommunikationskanalerna som Acne Studios besitter.  

Studiens syfte, som tidigare nämnt, är att undersöka hur Acne Studios CSR-arbete återspeglas i 

deras visuella bildkommunikation i samband med lanseringar av klädkollektioner. Genom intervjun 

kunde det bekräftas att Acne Studios inkluderar samhällsansvar i sin verksamhet. Dock bör det 

tilläggas att informationen om vilka former av CSR som Acne Studios bedriver är baserad på en 

persons uppfattning.  

Studien inleddes med ett uttalande där Acne Studios Creative Director Jonny Johansson påstår att 

han vill utmana det attribut som bidrar till att normer fastställs (complex.com,2015). Resultatet av 

studien visa att Acne Studios utmanar normativa perspektiv när det kommer till att spela på män 

respektive kvinnors maskulinitet/femininitet. Vidare visar studien att Acne Studios inte bidrar med 

etnisk mångfald eller utmanar den smala kroppsformen som förekommer i modevärlden. Då Acne 

Studios ämnar att utmana det attribut som bidrar till att normer fastställs visar denna studie att  
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modeföretaget snarare övervägande främjar existerande normativa perspektiv då modeföretaget inte 

inkluderar etnisk mångfald och eller utmanande av kroppsideal. En intressant diskurs som kan föras 

genom det resultat som denna studie har framtagit är om CSR som kommunikationsverktyg kan ge 

en missvisande bild gällande hur väl en verksamhet bidrar till den social utvecklingen.  

Genom den kvantitativa innehållsanalysen kunde den bild som Acne Studios själva målat upp 

prövas, vilket möjliggjorde att ett kommunikativt mönster av socialt ansvarstagande kunde 

identifieras. Den semiotiska bildanalysen gav en djupare förståelse för hur Acne Studios 

kommunikation av CSR-frågor faktiskt ser ut samt syftet med dess existens. Genom att 

sammanväva resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen och den semiotiska bildanalysen 

kunde därför konstateras: Acnes Studios kommunikation präglas av att spela på män respektive 

kvinnors maskulinitet/femininitet i syfte att bryta normativa könsroller som tenderar i samhället. 

I den teoretiska referensramen redogjordes teorier inom strategisk kommunikation där CSR-teorier 

och PR-teorier beskrevs. Teorierna har under forskningsprocessen legat till grund för behandlande 

av empirin i syfte att besvara frågeställningarna samt möjliggöra studiens syfte. Teorierna har 

möjliggjort att kommunikativa mönster kopplade till ett samhällsansvar har kunnat fastställas under 

forskningsprocessen. Genom vår studie kan det konstateras att Acne Studios inkluderar ett 

samhällsansvar i sin verksamhet. Vidare menar teorier inom CSR att en del av CSR handlar om att 

främja minoriteter. Genom samtliga metoder har studien kunnat påvisa att Acne Studios tillämpar 

denna form av ansvarstagande i sin verksamhet genom att utmana normativa könsroller.  

Teorier inom PR påvisar att CSR-frågor kan ses som ett verktyg i syfte att stärka relationer till 

modeföretagets intressenter. Detta är inget som studien kan bevisa men det går att spekulera om 

Acne Studios val av ansvarstagande går i linje med publikens intressen.  

I syfte att kunna besvara frågeställningarna anser vi att en abduktiv forskningsprocess var av 

relevans i syfte att finna samband mellan verklighet och teori. Forskningsprocessen gav oss 

möjligheten att under processens gång pröva materialtet på teorierna och likaså teorierna på 

materialet för att hitta relevanta aspekter till våra frågeställningar. Våra förkunskaper gav oss en 

möjlighet att behärska materialet samtidigt som att behandlande av materialet krävde en djupare 

förståelse för teorierna ju längre processen fortlöpte.  
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En konsekvens som kan uppstå vid behandlande av en semiotisk bildanalys är att vi som forskare 

kan tendera att bli subjektiva i framställandet av analysen. Detta grundar i att vi som forskare 

besitter en förkunskap i vad vi uppfattar som normativt. 

Lika så när det kommer till intervjun som utfördes med Acne Studios kan den tendera att bli 

subjektiv från intervjupersonens sida. Dock har vi som forskare haft detta i beaktning i behandlande 

av intervjun och sedermera prövat Acne Studios framställande av det egna företaget genom den 

kvantitativa innehållsanalysen samt den semiotiska bildanalysen på Acne Studios egna Instagram. 

För att frambringa ytterligare relevans för vår studie vore det att föredra ett behandlande av en mer 

omfattande empiri genom att inkludera flera av Acne Studios kommunikationskanaler i forskningen.  

Att inkludera fler av Acne Studios kommunikationskanaler skulle kunna styrka studiens resultat och 

slutsats. Då denna studie endast analyserat Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram 

kan resultatet inte generaliseras på Acne Studios samtliga kanaler. Vi finner det dock trovärdigt att 

det utvunna budskapet i Acne Studios visuella bildkommunikation på Instagram återspeglar 

modeföretagets CSR-arbete då detta var en fråga som framkom i intervjun samt förmedlades av 

Acne Studios Creative Director i en pressrelease.  

I analyskapitlet behandlades vår studie i kontext till tidigare forskning. Vi valde att behandla detta 

avsnitt redan i analyskapitlet då vi finner den tidigare forskningen inom ämnet så pass relevant för 

vår studie att den kunde tillämpas som ett analysverktyg. Den tidigare forskningen underbyggde 

främst att modebranschen har en påverkan på sociala strukturer och hur normer uppkommer. Den 

tidigare forskningen gav oss möjlighet att få en djupare förståelse för hur framställandet av 

minoriteter och utmanande av normer kan definieras som ett samhällsansvar. Den största skillnaden  

när det kommer till tidigare forskning och vår studie är att tidigare forskning gällande CSR i 

modebranschen fokuserar på CSR som ett konkurrensverktyg medan vår studie primärt fokuserar på 

hur modebranschen kan ta ett samhällsansvar genom att kan påverka normativa strukturer.   

Resultatet av studien påvisar att Acne Studios uppfattas som normbrytande när det kommer till 

framställandet av normativa könsroller. Vidare kan resultatet illustra en inblick i hur Acne Studios 

själva önskar att framställa sig gentemot sin publik då det är denna kommunikation som gör att 

Acne Studios utmärker sig i sin visuella bildkommunikation. Även om Acne Studios visuella  
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bildkommunikation inte domineras av att modeföretaget utmanar normativa könsroller, blir det den 

fråga som associeras med Acne Studios då den utmärker modeföretagets visuella 

bildkommunikation.  

7.3 Vidare forskning
Utifrån vår studie går det att spekulera i varför Acne Studios kommunicerar ett samhällsansvar 

genom att bryta normativa könsroller. Det vore således intressant att studera huruvida deras 

kommunikation faktiskt påverkar samhällsdebatten. Hur stor inverkan har egentligen 

modebranschen när det kommer till uppkomst av sociala strukturer och normer? Det vill säga, hur 

långt räcker modebranschen som ett verktyg för att förändra rådande normer i samhället.  

Tidigare teorier påvisar att CSR som kommunikativt verktyg kan ses som ett sätt att nå ekonomisk 

vinst och därför inte uppfattas som trovärdig. Med denna kunskap som grund skulle det vara 

intressant att undersöka om publiken uppfattar Acne Studios CSR-kommunikation som ett sätt att 

utmärka sig på marknaden och på så vis locka till sig fler konsumenter av varumärket eller om det 

engagerar intressenterna till att deltaga och sympatisera med debatten som Acne Studios för. 
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Bilagor 

Bilaga 1

Intervju med med anställd på Acne Studios huvudkontor 2015 -11- 14 

Hur jobbar ni på Acne Studios med socialt ansvarstagande? 

       

Har Acne Studios alltid inkluderat en medvetenhet till CSR i sin verksamhet och utformande av 

kampanjer? 

    

Finns det en medvetenhet till CSR vid utformande av en kollektion?  

   

Har ni en medvetenhet vid utförandet av era kollektioner i samhällsdebatter? I så fall hur? 

Har ni en medvetenhet vid lansering av era kollektioner/kampanjer i samhällsdebatter? I så fall hur?  

Hur väljer ni ut era modeller? Finns det ett medvetet tänk när det kommer till etnicitet, kön, 

heteronormativitet och andra liknade reflektioner när det kommer till stereotyper? 

Vilken aspekt av CSR har varit den mest prioriterade av Acne Studios det senaste året ur ett socialt 

perspektiv? 
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http://iconosquare.com/p/752833008629001572_198040330
http://iconosquare.com/p/752837808389172704_198040330
http://iconosquare.com/p/755695931235839810_198040330
http://iconosquare.com/p/772367437856583211_198040330
http://iconosquare.com/p/784667651468504866_198040330
http://iconosquare.com/p/805959053057797550_198040330
http://iconosquare.com/p/818786770962689963_198040330
http://iconosquare.com/p/818796676826606746_198040330
http://iconosquare.com/p/818829384193748030_198040330
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ss1517 http://iconosquare.com/p/818841193382489507_198040330 140927 151122

ss1518 http://iconosquare.com/p/818856678308261789_198040330 140927 151122

ss1519 http://iconosquare.com/p/818878654489898607_198040330 140927 151122

ss1520 http://iconosquare.com/p/818899522368646367_198040330 140927 151122

aw1428 http://iconosquare.com/p/823042283648920668_198040330 141003 151122

aw1429 http://iconosquare.com/p/831794597633273703_198040330 141015 151122

aw1430 http://iconosquare.com/p/832524081881755145_198040330 141016 151122

aw1431 http://iconosquare.com/p/836170758173831066_198040330 141017 151122

aw1432 http://iconosquare.com/p/838351046580710645_198040330 141024 151122

aw1433 http://iconosquare.com/p/841256130490739767_198040330 141028 151122

aw1434 http://iconosquare.com/p/845661778297040343_198040330 141103 151122

aw1435 http://iconosquare.com/p/848397954883858417_198040330 141107 151122

ss1521 http://iconosquare.com/p/865871213929770165_198040330 141201 151122

ss1522 http://iconosquare.com/p/888245155885559172_198040330 150101 151122

aw1501 http://iconosquare.com/p/897170278961196056_198040330 150113 151122

aw1502 http://iconosquare.com/p/897175955423177889_198040330 150113 151122

aw1503 http://iconosquare.com/p/897196639306198664_198040330 150113 151122

aw1504 http://iconosquare.com/p/897590954373229746_198040330 150114 151122

aw1505 http://iconosquare.com/p/897635293828820660_198040330 150114 151122

aw1506 http://iconosquare.com/p/897671697258589262_198040330 150114 151122

aw1507 http://iconosquare.com/p/897719036522344201_198040330 150114 151122

aw1508 http://iconosquare.com/p/897778019266277329_198040330 150114 151122

aw1509 http://iconosquare.com/p/897813619520384711_198040330 150114 151122

ss1523 http://iconosquare.com/p/903486192367251115_198040330 150122 151122

aw1510 http://iconosquare.com/p/905066616155614772_198040330 150124 151122

aw1511 http://iconosquare.com/p/905077806978117477_198040330 150124 151122

aw1512 http://iconosquare.com/p/905092264341351787_198040330 150124 151122

aw1513 http://iconosquare.com/p/905102049921019515_198040330 150124 151122

aw1514 http://iconosquare.com/p/905112154083241923_198040330 150124 151122

aw1515 http://iconosquare.com/p/905122177664494873_198040330 150124 151122

aw1516 http://iconosquare.com/p/905132497959202427_198040330 150124 151122

aw1517 http://iconosquare.com/p/905143052556120013_198040330 150124 151122

aw1518 http://iconosquare.com/p/905152319250050275_198040330 150124 151122

aw1519 http://iconosquare.com/p/905159759249092062_198040330 150124 151122

ss1524 http://iconosquare.com/p/911512142967286784_198040330 150202 151122

ss1525 http://iconosquare.com/p/912225443661557086_198040330 150203 151122

ss1526 http://iconosquare.com/p/913007514382314606_198040330 150204 151122

ss1527 http://iconosquare.com/p/923201507221122957_198040330 150218 151122

ss1528 http://iconosquare.com/p/932570371025350013_198040330 150303 151122

ss1529 http://iconosquare.com/p/932571711063535001_198040330 150303 151122
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aw1520 http://iconosquare.com/p/935616074295356595_198040330 150307 151122

aw1521 http://iconosquare.com/p/935617026033265873_198040330 150307 151122

aw1522 http://iconosquare.com/p/935618610389658880_198040330 150307 151122

aw1523 http://iconosquare.com/p/935703556663881461_198040330 150307 151122

aw1524 http://iconosquare.com/p/935707637738450843_198040330 150307 151122

aw1525 http://iconosquare.com/p/935709827978833898_198040330 150307 151122

aw1526 http://iconosquare.com/p/935715822318726327_198040330 150307 151122

aw1527 http://iconosquare.com/p/935724204450721248_198040330 150307 151122

aw1528 http://iconosquare.com/p/935727670027955790_198040330 150307 151122

aw1529 http://iconosquare.com/p/936022039612174055_198040330 150308 151122

aw1530 http://iconosquare.com/p/936029055382531967_198040330 150308 151122

aw1531 http://iconosquare.com/p/936038262953552945_198040330 150308 151122

aw1532 http://iconosquare.com/p/936110731123043849_198040330 150308 151122

aw1533 http://iconosquare.com/p/936116391420178056_198040330 150308 151122

aw1534 http://iconosquare.com/p/936128870942584767_198040330 150308 151122

aw1535 http://iconosquare.com/p/999921133379988498_198040330 150604 151122

aw1536 http://iconosquare.com/p/999921994629983271_198040330 150604 151122

aw1537 http://iconosquare.com/p/999922238293879857_198040330 150604 151122

aw1538 http://iconosquare.com/p/1003561838820273903_198040330 150609 151122

aw1539 http://iconosquare.com/p/1003563515543629598_198040330 150609 151122

aw1540 http://iconosquare.com/p/1003570713371946977_198040330 150609 151122

ss1601 http://iconosquare.com/p/1010112330555797443_198040330 150618 151122

ss1602 http://iconosquare.com/p/1010117112280460356_198040330 150618 151122

ss1603 http://iconosquare.com/p/1010121440558918842_198040330 150618 151122

ss1604 http://iconosquare.com/p/1010207082265522019_198040330 150618 151122

ss1605 http://iconosquare.com/p/1010208003603115909_198040330 150618 151122

ss1606 http://iconosquare.com/p/1010209164125089717_198040330 150618 151122

ss1607 http://iconosquare.com/p/1010226228088876536_198040330 150618 151122

ss1608 http://iconosquare.com/p/1010227137489481236_198040330 150618 151122

ss1609 http://iconosquare.com/p/1010229667376213592_198040330 150618 151122

ss1610 http://iconosquare.com/p/1016625179864149879_198040330 150627 151122

ss1611 http://iconosquare.com/p/1016627800507232190_198040330 150627 151122

ss1612 http://iconosquare.com/p/1016632623889722427_198040330 150627 151122

ss1613 http://iconosquare.com/p/1016706017037462730_198040330 150627 151122

ss1614 http://iconosquare.com/p/1016707499547766024_198040330 150627 151122

ss1615 http://iconosquare.com/p/1016711434450840974_198040330 150627 151122

ss1616 http://iconosquare.com/p/1016715191783861802_198040330 150627 151122

ss1617 http://iconosquare.com/p/1016715804278074941_198040330 150627 151122

ss1618 http://iconosquare.com/p/1016716850236829267_198040330 150627 151122

ss1619 http://iconosquare.com/p/1016718605049736844_198040330 150627 151122
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ss1620 http://iconosquare.com/p/1016719895192481465_198040330 150627 151122

aw1541 http://iconosquare.com/p/1064391574743756016_198040330 150901 151122

aw1542 http://iconosquare.com/p/1065846320507727352_198040330 150903 151122

aw1543 http://iconosquare.com/p/1065848764008574506_198040330 150903 151122

ss1621 http://iconosquare.com/p/1087652296625827142_198040330 150903 151122

ss1622 http://iconosquare.com/p/1087667427904663284_198040330 150903 151122

ss1623 http://iconosquare.com/p/1087748230634352275_198040330 150903 151122

ss1624 http://iconosquare.com/p/1087765663604616534_198040330 150903 151122

ss1625 http://iconosquare.com/p/1087788412695817365_198040330 150903 151122

ss1626 http://iconosquare.com/p/1087805578220482270_198040330 150903 151122

ss1627 http://iconosquare.com/p/1087825398982847819_198040330 150903 151122

ss1628 http://iconosquare.com/p/1088185206588124310_198040330 151004 151122

ss1629 http://iconosquare.com/p/1088210287896899152_198040330 151004 151122

ss1630 http://iconosquare.com/p/1088231946368396314_198040330 151004 151122

ss1631 http://iconosquare.com/p/1088268459881869070_198040330 151004 151122

ss1632 http://iconosquare.com/p/1088315642278653852_198040330 151004 151122

ss1633 http://iconosquare.com/p/1088359456028568698_198040330 151004 151122

ss1634 http://iconosquare.com/p/1089185768167255360_198040330 151005 151122
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Modebranschen som samhällsdebattör

En trend i dagens samhälle är att företag kommunicerar ett samhällsansvar då konsumenter 

ställer högre krav på företagen utöver produkterna. En effekt av detta har gjort att bland 

annat modeindustrin i allt större utsträckning kommunicerar ett samhällsansvar i syfte att 

väcka intresse. Men kan modebranschen ses som en samhällsdebattör i dagens samhälle?   

Acne Studios är ett svenskt modeföretag som senaste åren har figurerat i media på grund av hur företagets 

externa kommunikationen har berört samhällsdebatten. Under 2014 lanserade Acne Studios en underklädes-

kollektion vid namn Skin Coloured. Acne Studios fick kritik för att inte tagit sitt ansvar när det kommer till 

att bekämpa det rådande rasistiska klimat som existerar i modevärlden. Kommande år, poserade Acne 

Studios Creative Director Jonny Johanssons 11åriga son Frasse Johansson för damkollektionen med syfte att 
göra Autumn/Winter kollektionen 2015 till en kampanj som utmanar könsnormerna.  

Med detta som utgångspunkt bestämde sig två studenter vid Uppsala Universitet att gräva djupare i Acne 

Studios CSR-arbete för att finna svar vilka budskap modeföretagets visuella bildkommunikation har. 
Studenternas undersökning grundades i en intervju med en anställd på Acne Studios huvudkontor, i syfte att 

få en bild av vilka CSR-frågor som Acne Studios jobbar med. Studenterna prövade Acne Studios egna bild 

av hur modeföretaget jobbar med CSR genom att sätta det i kontext till modeföretagets externa visuella 

bildkommunikation, där Acne Studios Instagram-konto representerar den externa kommunikationen.  

Studiens resultat visar att samtliga CSR-frågor som framkom i intervjun att Acne Studios bedriver  inte 

återspeglas i modeföretagets externa kommunikation som studien undersökt. Den CSR-fråga som kunde 

identifieras i både Acne Studios egna bild av hur företaget jobbar med CSR samt i modeföretagets visuella 
bildkommunikation på Instagram var att Acne Studios utmanar normativa perspektiv när det kommer till att 

spela på män respektive kvinnors maskulinitet/ femininitet. Studien kan konstatera att Acne Studios 

huvudbudskap i deras visuella bildkommunikation på Instagram är att utmana normativa perspektiv vad 

gäller könsroller. Genom att leka med stereotypiska könsroller blir Acne Studios en del av samhällsdebatten  

när det kommer till att bryta existerande samhällsstrukturer.  
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