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Abstract
The essay investigates how to work with communication and gender issues in a fashion
context, what response and effect this communication can contribute to, and whether the
communication can in turn lead to a competitive advantage with fashion companies. The
work examines how a fashion company can work specifically with gender issues and what
response communication can get on the market, in our work, with focus on female
consumers. Many companies today work with campaigns and collections that focus on
gender issues and try to break stereotypical perceptions of male and female in the fashion
market.
Two interviews with a communication officer at Åhlens, a fashion company that focuses on
challenging gender stereotypes and norms about gender in their communication strategy, has
been performed for our investigation. In addition, we have also performed observations in
store to find out whether Åhlens’s core values in the area are visible in their stores and how
they are exercised by store personnel. We have also performed a survey that focuses on
gender-orientated communication to investigate the market response from a female consumer
perspective. The communication process is used as a basis in the work where the fashion
company is viewed as a sender of a message and the consumer is the recipient, where it is
ideal that the consumer's perceptions of the company's message are in line with the
company's own perceptions of communication. We have also applied an overall gender
theory as well as a model of identity, profile and image that describes the perceived values
within a company. The two theoretical models and the gender theory aim to interweave
gender and communication as well as to examine how these two concepts can create
competitive advantages in the marketplace. The result describes a problem in using
gender-orientated marketing communication, which is mainly due to strongly embedded
cultural values and norms about gender stereotypes and gender in a fashion context. Our
result and analysis also shows a positive attitude towards communication that challenges the
gender stereotypes, and that competitive advantages can be achieved if the implementation of
gender-orientated communication complies with the existing values of the fashion company
that the consumer holds.

Keywords: Advertising, Communication, Fashion, Gender, Stereotype
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Sammanfattning
Uppsatsen undersöker hur man kan arbeta med kommunikation och genusfrågor i ett
modesammanhang, vilken respons och effekt kommunikationen kan leda till samt om denna
kommunikation kan bidra med konkurrensfördelar hos modeföretag. I arbetet undersöks hur
ett modeföretag arbetar med genusfrågor och genusorienterad kommunikation samt vilken
respons kommunikationen kan få, med fokus på den kvinnliga konsumenten som mottagare
på marknaden. Många företag arbetar idag med kampanjer och kollektioner som fokuserar på
genusfrågor och att försöka bryta stereotypiska uppfattningar kring manligt och kvinnligt på
modemarknaden.
Som metod för undersökningen har intervjuer med kommunikationsansvarig på Åhlens
utförts. Åhlens är ett modeföretag som arbetar med att utmana könsstereotyper och normer
kring genus i sin kommunikation. Därtill har även en butiksobservation genomförts för att
undersöka huruvida Åhlélns grundvärderingar inom området når ut till butik och hur de
utövas av butikspersonal. Även en enkätundersökning med fokus på genusorienterad
kommunikation har använts för att undersöka kvinnliga konsumenters respons på marknaden.
Kommunikationsprocessen används som teoretisk modell samt som en grund i arbetet där
man ser modeföretaget som sändare av ett budskap och konsumenten som mottagaren, där det
ideala är att målgruppens uppfattningar om företagets budskap stämmer överens med
företagets egna uppfattningar kring kommunikation. Ytterligare teorier som har använts är en
övergripande genusteori samt modellen om identitet, profil och image som beskriver ett
företags uppfattade värderingar. De två teoretiska modellerna samt genusteorin har som syfte
att väva samman genus och kommunikation samt att undersöka hur dessa två begrepp kan
skapa konkurrensfördelar på marknaden. Resultatet beskriver att det finns en problematik i att
använda sig av en genusorienterad marknadskommunikation som framförallt beror på starkt
inbäddade kulturella värderingar kring könsstereotyper och genus i modesammanhang.
Samtidigt visar resultatet och analysen av undersökningen att det finns en positiv inställning
till kommunikation som utmanar könsstereotyperna på marknaden och att konkurrensfördelar
kan nås om genomförandet av genusorienterad kommunikation överensstämmer med de
befintliga värderingar som finns om modeföretaget hos konsumenten.

Nyckelord: Genus, Kommunikation, Marknadsföring, Mode, Stereotyper
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1. Inledning
Genus är ett tema som är högst aktuellt inom dagens modeföretags marknadsföringsstrategier
där det på många olika sätt finns en strävan för att utmana de stereotypiska könsrollerna.
Modebranschen använder sig av en genusinriktad kommunikation för att bryta de befintliga
könsstereotypiska rollerna med hjälp av olika kampanjer eller liknande aktiviteter och
åtgärder. Ett exempel är modeföretaget Acne Studios som ofta använder sig av manliga
modeller i sin kommunikation för att presentera det nya sortimentet för kvinnor.
Modeföretagets grundare förklarar i en intervju att det är modet och själva plaggets karaktär
och form som skall vara avgörande, snarare än att presentationen grundar sig på att söka
godkännande från samhället och att följa normer (Cafe 2015). Ett annat exempel är svenska
klädmärket HOPE som strävar efter ett koncept som skall ta avstånd från den traditionella
modebilden och istället skapa ett mer könsflytande mode. I DN (2017) förklarar
modeföretagets designchef att de vill erbjuda en frihet att välja istället för att plaggen skall
vara förutbestämda och konstruerade efter kön. Modeföretagets kommunikation grundar sig
på en unisexfilosofi och att presentera ett inkluderande mode skriver DN (2017). Ytterligare
exempel på varumärken som utmanar könsstereotyper är Gucci och Louis Vuitton. MTV
(2016) skriver att Gucci i sina modevisningar har använt sig av transgendermodeller samt att
designen på plaggen var unisex. Även i en artikel som InStyle (2016) kan man läsa att Gucci
väljer bort sina separata modevisningar  för herr och dam och istället använder sig av de båda
könen i en enhetlig modevisning. Chic (2016) skriver i en artikel om Louis Vuittons kampanj
där de använder en manlig modell för att visa upp deras damsortiment. Sammanfattningsvis
utifrån dessa exempel och ställningstaganden från ledande varumärken inom modebranschen
kan vi se att det finns en gemensam önskan att vilja ifrågasätta varför vissa kläder är manliga
och vissa är kvinnliga. Modeföretagen vill även utmana könsnormerna, bidra till en högre
jämställdhet mellan könen samt skapa ett mode som fokuserar på individen snarare än på
könet. Den traditionella statussymbolen som funnits kring manliga plagg har resulterat i att
modeföretagen nu ifrågasätter kvinnliga och manliga kläder och istället skapar unisex som
kommunicerar en frihet att välja. Initiativen är tydliga och utgår från den samtida
diskussionen kring könsnormer men frågan är hur det tas emot på marknaden hos den
köpande konsumenten. Kan det vara lönsamt för modeföretagen att ligga i framkant inom
könsrelaterade frågor i modet?
Lehnert (2010) menar att plagg genom tiderna har bidragit till könsdifferentiering och att de
är laddade med kulturella könskoder. Dessa könskoder kan bekräfta en slags rådande
könsordning i samhället. Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning (2016a) används
begreppet genus för att skilja det socialt och kulturellt konstruerade från den biologiska
könstillhörigheten och är ett begrepp som introducerades i Sverige på 80-talet. Begreppet
används idag inom många olika sammanhang och har blivit högst relevant i modebranschen,
där det har fått flera olika betydelser och definitioner. Framförallt beskrivs det som en fråga
kring normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som tillskrivs kvinnor och män där
begrepp som maskulinitet och femininitet används och som ofta skapas socialt och kulturellt.
Hirdman (2004) beskriver att olika normer om manligt och kvinnligt skapas i samhället
genom ett genussystem som förstärker stereotyper där samhället skapar och upprätthåller ett
system där kvinnor och män tilldelas olika uppgifter, roller och positioner vilket alla är
delaktiga i. Även Conell (2003) som är genusteoretiker menar att genusrelationer är ett
resultat av samhällets konstruktioner, samspel och vardag och är ett fenomen som ständigt
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förändras genom processer där femininitet och maskulinitet utvecklas och är något som man
förhåller sig till genom beteende.
På modemarknaden idag kan man se en högre medvetenhet kring problem om genusfrågor
genom kommunikation från modeföretagen. Bland annat introduceras mer otydliga linjer
mellan det som traditionellt sett har uppfattas som kvinnligt och manligt från modeföretagens
håll genom exempelvis kollektioner som skapats för att ge uttryck åt könsneutrala plagg, det
vill säga unisexkläder. Modeföretagen arbetar med kampanjer och kollektioner för att utmana
de existerande könsordningarna, och Aspers & Godart (2013) förklarar att de traditionella
könsgränserna inom modet idag minskar i takt med att de framväxande feministiska
inställningarna kring kläder och mode växer sig starkare. Kvinnligt mode och
kommunikationen av det har ett bredare svängrum på marknaden idag och går utöver
traditionella normer och ideal, något som modeföretagen drar nytta av i sin kommunikation
förklarar Groeneveld (2013).
Modeföretagens marknadskommunikation är en viktig del när det kommer till genusfrågor då
de medför en bild av värderingar, normer och trender som skapar uppfattningar om roller för
vad som är kvinnligt och manligt enligt Shroeder & Borgersson (2005). Modeföretagen
konkurrerar ständigt för att visa upp sina produkter och nå ut till företagets målgrupp där
konsumenten även uppfattar värderingar kring genusfrågor genom företagens
kommunikation. Marknadskommunikationen från företag kan spegla de värderingar som
ligger i tiden och som finns i samhället, men kan även skapa och bidra till stereotypiska
uppfattningar kring kvinnlig och manligt enligt Shroeder & Borgersson (2005). Vidare
beskrivs att den typ av kommunikation och marknadsföring från modeföretagen som bidrar
till dessa uppfattningar beskriver en förenklad föreställning om könsroller genom att dölja
eller framhäva karaktäristiska egenskaper som passar in i den traditionella bilden kring
könsroller.
Marknadskommunikationen från modeföretagen kan på så sätt användas som ett verktyg för
att nå ut och positionera sig på marknaden, eller förslagsvis skapa eller bryta olika
uppfattningar kring manligt och kvinnligt inom modebranschen som sedan tolkas, uppfattas
och ibland uppmärksammas hos konsumenter och i samhället. Kommunikationen kring genus
kan även användas som ett verktyg för att skapa en konkurrensfördel på marknaden.
Värderingar kring genus i modebranschen kan skilja mellan olika modeföretag och även
mellan konsumenter, där kommunikationen blir en avgörande faktor för budskap kring
genusfrågor. Identitet, profil och image beskrivs av Gezelius & Wildenstam (2011) där
identiteten är interna bild av hur modeföretaget egentligen är, imagen är omvärldens bild av
företag och profilen är den bild som företagen vill kommunicera till omvärlden, där det är
idealt att dessa överlappar varandra när det kommer till vad företag vill kommunicera. Trots
framsteg inom området finns det en begränsad forskning när det kommer till kommunikation
kring genusfrågor inom modebranschen, vilket betonas av Kawamura (2011) som menar att
konflikten mellan mode och könsstereotyper är något olöst och kräver ytterligare och mer
fördjupad forskning.
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1.2 Litteraturöversikt
1.2.1 Genus och mode
Kawamura (2011, ss. 26-32) beskriver att mode inte alltid har varit ett könsrelaterat fenomen,
utan att tidigare har både män och kvinnor klätt sig i rikt utstyrda dräkter. Modet feminiseras
framförallt under artonhundratalet och könsskillnaderna inom modet blev då tydligare
förklarar Kawamura (2011, ss. 26-32). Vidare beskrivs även att det finns både motståndare
och förespråkare till det feminina modet där en modemedveten klädsel kan uppfattas som ett
hörande till kvinnoförtryck, och man ser att modet har uppstått ur en önskan att uppfylla en
skönhetsnorm skapade av män. Som kontrast till detta ser många även länken mellan kvinnor
och mode som en positiv företeelse och som något som kan användas som ett redskap för
kvinnor. I denna tolkning menar man att mode är en tillgång till makt där kvinnorna själva
styr. Kawamura (2011) menar även att konflikten mellan mode och feminism är olöst och
aktuell, och kräver mer och fördjupad forskning.
Aspers & Godart (2013) beskriver att genus och könsskillnader har en stor påverkan på mode
samtidigt som mode är ett kraftfullt verktyg av kulturella normer och symboler för att skapa
och uttrycka skillnader när det kommer till genus. Feminina och maskulina uttryck är tydligt
åtskilda i modebranschen, exempelvis genom separerade modevisningar, men även i andra
skeenden. Även Aspers & Godart (2013) beskriver att detta inte alltid varit fallet, utan att
männens mode tidigare var mer liknande kvinnors. Dock beskrivs även att dagens mode inte
har klart så definierade könsgränser som man sett tidigare, och att detta kan bero på en mer
feministisk syn och inställning till mode.
Entwistle (2015, ss 140-142) menar att modebranschen är “besatt av kön” och alltid
definierar eller omdefinierar könsgränserna inom modet. Koncept som exempelvis
unisexkläder är modebranschens svar på denna besatthet och hur man utnyttjar skillnaderna i
kvinnligt och manligt. Vad som anses vara kvinnligt och manligt mode förklarar Entwistle
(2015, ss 140-142) vara kulturellt förutbestämt och att könskoderna som idag definierar
“maskulint” och “feminint” är ett resultat av sexualitet sammankopplat med mode. Denna
sexualitet som förknippas med vissa plagg eller mode är något som utnyttjas i
marknadskommunikationen. Vidare beskriver Entwistle (2015, ss 142-143) begreppet
sexualitet som den biologiska skillnaden mellan kvinna och man, och begreppet kön som
något skapat i tidsanda och av kulturen som hänvisar till de sociala klassifikationerna av
maskulint och feminint. Kläder och mode, som en avspegling eller kreation av kulturen, blir
då ett avgörande kännetecken på vad som anses vara maskulint och feminint och adderar de
kulturella betydelserna. Det finns ingen specifik länk mellan ett klädesplagg och vad som
anses vara maskulint eller feminint istället är det en uppsättning av associationer som är
kulturellt bestämda, förklarar Entwistle (2015, ss 143). Vidare förklaras att kläder och mode
skapar ett system av social signalering eller igenkänning. Även ifall symboler i modet
förändras så förblir könsstereotyper eller könskodade budskap det samma. Entwistle (2015, ss
245-247) förklarar vidare att modemagasinen fungerar som den bidragande faktorn där modet
får sin väsentliga innebörd hos potentiella konsumenter. De kulturella förmedlarna, såsom
modejournalister, binder samman modeföretagen och konsumenterna och bidrar till stor del
över vilka produkter som anses vara trendigt eller karaktäriserande manligt och kvinnligt
mode.
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1.2.2 Genus och kommunikation
Stone (2010) beskriver att målet för marknadsföring och kommunikation hos företag inom
modebranschen är att skapa lönsamhet, vilket kräver noggrann planering och koordination.
Vidare beskrivs att konsumenten, det vill säga mottagaren av kommunikationen, idag är den
viktigaste ingrediensen för en lyckad försäljning inom detaljhandeln. De modeföretag som
lyckas upptäcka marknadens behov och krav är de som klarar konkurrensen på marknaden
och som lyckas skapa ett lönsamt företag. Jobling (2010) anser att man måste ta hänsyn till
exempelvis sociala förändringar inom mode och detaljhandeln och att även effekterna av
exempelvis klass och kön måste tas med i beräkningen när det kommer till marknadsföring
och reklam inom modebranschen.
Schroeder & Borgerson (1998) menar att marknadsföring fungerar som ett kraftfullt verktyg
för att skapa, influera och illustrera konsumenternas visioner och att det även kan skapa
identitet, framförallt när det gäller genus, då marknadsföringen ger en bild av värderingar och
trender. Vidare beskrivs att visuella bilder inte bara reflekterar och beskriver könsidentiteter,
utan att de spelar en viktig roll i skapandet av dessa. Bilder speglar även attityder om kroppen
och kan förstärka och föreviga könsstereotyper. Trots att framsteg gjorts för ett mer jämställt
samhälle ses många reklambilder med traditionella roller för män och kvinnor. Slutligen
menar Schroeder & Borgerson (1998) att varje representation av en man eller kvinna
potentiellt kan skapa hur samhället representerar genus, och att de som använder sig av
marknadsföring måste uppmuntras till att tänka kritiskt och att utbildning inom exempelvis
visuell kommunikation kan vara en viktig del av detta.
Schroeder & Borgerson (2005) förklarar att marknadskommunikation och visuell
representation skapar ett globalt kommunikationssystem där bilder föreskriver eller skapar en
uppfattning av världen, samt identifierar människor och platser. Marknadsföringsstrategier
och att presentera produkter eller tjänster utformas främst med hjälp av bilder på “vanliga”
människor, kändisar eller olika ikoner menar Schroeder & Borgerson (2005). Denna visuella
kommunikation betjänar sedan som stimuli, tecken eller föreställningar på vad vi vet och tror.
Vidare förklaras att symboliken och den visuella kreationen som presenteras i
marknadskommunikationen oftast fungerar som en analys av interna värderingar och image
inom företaget. I sin studie förklarar Schroeder & Borgerson (2005) att kvinnan framställs
med specifika riktlinjer i den visuella kommunikationen och att framställningen associerar till
hennes “identitet” eller uppfattningar på hur den ideala kvinnokroppen ska se ut. Idealiserade
kroppar i den visuella kommunikationen som bygger upp associationer om kvinnlig identitet
benämns i artikeln som idealization. Denna idealisering eller snarare objektivisering av
kvinnan föreskrivs då som norm av vad vi vet och tror om kvinnlighet förklarar Schroeder &
Borgerson (2005). Face-ism är ett annat begrepp inom den visuella kommunikationen som
Schroeder & Borgerson (2005) menar verka som identifikations-representerande. Ansiktet
anses representera intellekt, karaktär och personlighet i den visuella symboliken och i
Schroeders & Borgersons (2005) jämförelse och analys av face-ism så framställs män mer
gynnsamt än kvinnan.
Groeneveld (2008) analyserar modetidningen BUST utifrån dess feministiska budskap och
förklarar ett modeproblem i och med att tidningen har blivit en typisk symbol för det som
anses vara “feministiskt”. I artikeln diskuteras det traditionella feministiska perspektivet och
hur tidningen hyllar den feministiska historien, samt en debatt kring ett större feministiskt
engagemang som tar framfart i den förenklade eller nyanserade feministiska aspekten i
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tidningen. Groeneveld (2008) förklarar fenomenet poplar feminism som att dagens
feministiska mode framställs mer överskridande de traditionella definitioner för vad som
anses vara kvinnliga eller manliga kläder och former. Detta feministiska mode och
kommunikationen av det förklaras som relativt missvisande när det kommer till att
konkretisera de verkliga utmaningar som finns inom feminismen som politik. Det finns ett
fashionabelt feministiskt mode hos modeföretag idag och som bärs av modeikoner - att vara
feminist är mode. Groeneveld (2008) förklarar detta som en version av feminism som i sin
kommunikation och presentation till konsument blir överskridande den verkliga feminismen
och de grundläggande arbetet kring könsskillnader. Vidare förklaras hur responsen av
tidningens feministiska kommunikation behandlas. Åsikter och feedback tycks radikaliseras
och istället framhävs mer materialiserade aspekter i innehållet. Groeneveld (2008) upplyser
att en av orsakerna till detta och nyanseringen av feministiska budskap är att tidningen
faktiskt har syftet att sälja kläder. Utöver detta kommersiella syfte genererar
kommunikationen samtidigt ett visst inflytande kring feministiska aspekter hos
konsumenterna. Vidare argumenteras hur kommunikationen snarare säljer in feminism i
kommersiellt syfte än utmanar de stereotypiska könsrollerna. Groenevelds (2008) analys
väcker på så sätt frågan hur utformningen av feministiska budskap skall se ut i
kommunikationen för att undvika en förvriden tolkning av feminism.
Vezina & Paul (1997) undersöker de provokativa intryck som syns i reklam och som är mest
framträdande inom kläd- och modeindustrin. Studien kartlägger de genomförandestrategier
som används i reklamen och identifierar relevanta konstruktioner för att förstå effekten av
provokativa intryck. Vezina & Paul (1997) förklarar att provokation i reklam innebär
möjligheter för att väcka uppmärksamhet, men samtidigt kan en negativ inställning till
varumärket medfölja. Strategien om provocerande reklam är som mest framträdande i visuell
kommunikation i form av bildspel där en produkt är framträdande eller symbol för ett
budskap. Provokativ reklam beskrivs av Vezina & Paul (1997) med hjälp av tre dimensioner,
särskiljningsförmåga, tvetydighet och överträdelse av normer. Reklam som uppfattas likna
andra annonser förlorar en del av sin provocerande kraft förklarar Vezina & Paul (1997),
därav blir reklamens särskiljande förmåga viktig för att väcka uppmärksamhet hos
konsumenten. Konsumenter tenderar att vänja sig vid en viss typ av kommunikation därför
krävs innovativa och kreativa lösningar för att förmedla eller upprätthålla ett budskap. Vidare
förklaras att provocerande reklam som anses tvetydigt eller vilseledande ofta avfärdas av
mottagare eller konsumenter. Marknadskommunikation där budskapet är svårt att avkoda
riskerar att inte bearbetas alls av mottagaren förklarar Vezina & Paul (1997). Den
kommunikation som däremot framgångsrikt väcker uppmärksamhet hos konsumenter är
oftast den som betraktas som normbrytande. En tvetydig eller särskiljande kommunikation
riskerar att relativt enkelt avvisas beskriver Vezina & Paul (1997) och en överträdelse av
normer i kommunikation är oftast det avgörande elementet i att påverka konsument och
mottagare. Vezina & Paul (1997) förklarar könsdiskriminerande marknadskommunikation
som ett exempel på denna överträdelse. Trots konflikten som vanligtvis följer
könsdiskriminerande reklam syns forskning som tyder på att denna typ av reklam ökar
mängden uppmärksamhet, intresse och därtill, köp.

11

2. Problematisering
Det kvinnliga modet i ett tidigt skede var något som fungerade som utsmyckning och som en
markör för rikedom. Exempelvis beskriver Lehnert (2010) att det kvinnliga modet endast var
något dekorativ, men att modet för kvinnor idag rör sig mer mot att verka utmanande mot de
normaliserande och stereotypiska uppfattningarna. Att vara kvinna eller att uttrycka
femininitet är något som kan uppfattas som mindre värderat, men det finns även många som
ser det som en styrka och något som stärker kvinnorollen, vilket i sig skapar en paradox inom
det feminina modet. Ett exempel är Scott (2006) som hävdar att kvinnor nödvändigtvis inte
måste bära färg- och formlösa plagg för att uppnå jämlikhet. Produkter som traditionellt anses
vara symbol för det “utsmyckade” eller den dekorativa kvinnan, exempelvis klackskor,
behöver inte signalera för den historiska kvinnorollen i ett mindre jämställt samhälle då
kvinnan hade mindre rätt till makt. Det finns en problematik när det kommer till
genusorienterad kommunikation eller könskodade produkter inom olika modesammanhang
då det finns traditionella uppfattningar som föreligger kring genus och mode. Denna
traditionella uppfattning kan antingen förstärkas, utmanas eller motsättas i
marknadskommunikation inom modeindustrin. Ett exempel på utmanande kommunikation
kring genus och traditionella könsroller i modesammanhang är Åhlens lansering av
kampanjen “bryt klädmaktsordningen” som kommunicerar ett uttryck som inte är begränsat
av könsnormer och traditionella stereotyper. Lina Söderqvist som är marknadschef på
Åhléns, förklarar i ett uttalande att hon “tycker att det är dags att bryta den rådande
klädmaktsordningen, som i alldeles för hög utsträckning styr hur vi klär oss” (Resumé, 2016).
Aktuell hållbarhet (2016) skriver i en artikel om kampanjen att Åhlens fått positiv respons på
marknaden, men även negativ kritik i form av upprördhet. Vidare förklaras att detta är något
som Åhlens endast ser som ett tecken på att kommunikationen berör, vilket uppskattas då de
menar att en kampanj som ingen bryr sig om inte är till någon nytta. Det finns en mängd
varierande och skilda åsikter på marknaden som följer av olika ställningstaganden i ett
modeföretags marknadskommunikation.
Trots att uppfattningen av dessa traditionellt utformade kulturella normer för genus och
könsskillnader i modet inte upplevs som lika framträdande idag så finns det fortfarande
marknadskommunikation som är tydligt könsstereotypisk. Denna typ av
marknadskommunikation tycks alltmer leda till diskussioner som visar på upprördhet i hur
kvinnor och män karaktäriseras inom modebranschen idag. Det finns en svårighet och skör
gränslinje i modeföretagens marknadskommunikation när det kommer till kvinnliga och
manliga kläder och i presentationen av det, då uppfattningar om genus och könskoder är
historiskt och kulturellt inbäddade. Många modeföretag väljer en marknadskommunikation
med olika genusrelaterade metoder och verktyg, och använder sig exempelvis av politiska
begrepp såsom feminism, trots att det finns en osäkerhet i hur budskapet på gott eller ont ger
utslag på marknaden. Hur budskapet tas emot av marknaden kan alltså ge en positiv eller
negativ effekt som kan ge modeföretaget en fördel eller nackdel på marknaden.
I många fall är reklam och visuella uttryck som kommuniceras på marknaden utformat så att
de anses vara på gränsen till könsdiskriminerande eller provocerande. Vezina & Paul (1997)
förklarar provocerande reklam som en strategi för modeföretag att väcka uppmärksamhet. Att
använda sig av kulturellt eller politiskt “laddade” uttryck eller budskap som knyter an till den
traditionella kvinnorollen kan för modeföretagen rentav vara en marknadsföringsstrategi för
att väcka uppmärksamhet till varumärket. Schroeders & Borgersons (2005) menar att kvinnan
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ofta blir “utsatt” och framställs mer negativt än män i den visuella kommunikationen. Den
kvinnliga identiteten i marknadskommunikationen uppfattas lättare som underlägsen eller
objektiviserande, medans den manliga identiteten framställs mer gynnsamt.
Om man som modeföretag istället vill ta ett tydligt ställningstagande i sin
marknadskommunikation, vare sig det handlar om genusordningen och jämställdheten i
samhället eller andra politiska ställningstaganden så tycks det finnas viss problematik.
Engagemanget kan uppfattas som missvisande hos konsumenten. Groeneveld (2008)
förklarar ett scenario där feminism och mode sammankopplas. Att använda feministiska
inslag i marknadskommunikation eller mode blir problematiskt i och med att feminismen
uppfattas som ett politiskt engagemang  och att kommunikationen då associeras med starka
politiska åsikter. Modeföretag som främjar eller vill uppmana om en feministisk ställning kan
nyansera begreppets verkliga innebörd, genom själva sammanhanget vart begreppet framhävs
- modesammanhanget. Ett modeföretag är kommersiellt drivet och
marknadskommunikationen utformas med syftet att sälja produkter snarare än att påverka
samhällets feministiska ställningstagande. Det finns alltså en del marknadskommunikation
som knyter an till de traditionella kvinno- och mansrollerna, men även
marknadskommunikation som sätter sig emot könsrollerna och förmedlar olika typer av
utmanande ställningstaganden. Utslaget av denna genusrelaterade kommunikation i
modesammanhang tycks vara något svårbemästrad i och med att budskapen exempelvis
uppfattas missvisande och kan väcka starka reaktioner. Trots att genusrelaterade budskap har
svårt att orientera sig och uppfattas på marknaden tycks dessa idag förekomma allt mer på
initiativ av modeföretagen.
Idag syns nya projekt att bryta upp de könskodade kläderna eller värderingarna inom
modebranschen. Exempel på detta är unisexkläder och varumärken som arbetar utan att ha ett
könskodat sortiment. Modeföretag som arbetar med utsuddade könsroller och unisexkläder
tar ställning från de traditionella kläder som bekräftar den rådande könsordningen. Att ta
avstånd från det idealiserade associationerna som förknippas med kvinnligt och manligt mode
kan upplevas som något frigörande och kan skapa fördelar på marknaden idag. Vad som kan
ses är att det råder delade meningar kring hur långt modeföretagen har kommit gällande
könsstereotyper och genusfrågor, och oklarhet i vad som krävs av modeföretagen för att
“frigörelsen” skall nå framgång. Det kan även uppfattas att det råder delade meningar i hur
frågan påverkar konsumenten och hur möjligheten att utmana stereotypiska könsroller bör
kommuniceras till konsumenten.

2.1 Syfte
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett modeföretag som inriktar sig på att bryta
könsstereotyper inom kvinnlig och manligt arbetar med kommunikation kring genusfrågor
samt vilken respons och effekt som kommunikationen kan bidra med på modemarknaden, ur
den kvinnliga konsumentens perspektiv, för att undersöka om kommunikationen kan
användas som en konkurrensfördel.
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2.2 Forskningsfrågor
1. Hur arbetar ett modeföretag som inriktar sig på att bryta könsstereotyper inom
kvinnligt och manligt med kommunikation?
2. Finns det konkurrensfördelar hos ett modeföretag som använder sig av
genusorienterad kommunikation på modemarknaden?
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3. Teoretisk modell
I det här kapitlet presenteras de olika olika teoretiska modeller som ligger till grund för
arbetet och analysen av de empiriska materialet. Först och främst beskrivs en mer
övergripande genusteori från Hirdman (2004) samt Connell (2003), för att sedan gå in på de
teoretiska modellerna kommunikationsprocessen samt modellen om identitet, profil och
image som enligt Gezelius & Wildenstam (2011) menar är kompletterande till varandra och
kan användas tillsammans för att analysera olika företag. Den övergripande genusteori som
presenteras har som syfte att förklara de kulturella föreställningarna som har växt fram om
vad som anses vara kvinnligt och manligt. Teorin fungerar som ett verktyg att förstå
genussystemet samt de stereotyper som bildats inom könsrollerna. Den ger en generell
överblick över de huvudsakliga och traditionella könsstereotypiska normer som modeföretag
idag kan associera till i sin marknadskommunikationen. Då framställningen av dessa normer
idag väcker reaktioner på marknaden är teorin viktig för att kunna analysera hur budskapen
lyfts fram i kommunikation. Uppsatsen undersöker även huruvida genusrelaterad
kommunikation kan vara fördelaktig, därför är det viktigt att analysera den generella
uppfattning om genus, hur kommunikationen går till i teorin, samt hur ett modeföretag
uppfattas på marknaden. I arbetet används olika verktyg och processer för kommunikation
som grundpelare för att undersöka effekten och responsen som kommunikation kan skapa.
Kommunikationsprocessen förklarar viktiga faktorer för att kunna förmedla budskap på
marknaden där modeföretaget är sändare av ett budskap och konsumenten mottagare, där
även budskap och återkoppling är en del av processen som kan skapas genom
kommunikationskanaler. Modellen om identitet, profil och image beskriver en uppfattningen
om modeföretags värderingar och hur företaget uppfattas av marknaden, vilket i sin tur kan
förklara responsen, effekten eller fördelarna av kommunikation. Modellerna används även i
arbetet för att föra samman de två enheterna genus och kommunikation för att undersöka hur
de kan användas för att skapa konkurrensfördelar på marknaden.

3.1 Övergripande genusteori
Hirdman (2004) är professor i historia och genom sin forskning beskrivs hur olika normer om
manligt och kvinnligt skapas i samhället genom att tala om ett genussystem samt ett
genuskontrakt som förstärker stereotyper, och beskriver att mannen är den som är
normbärare. Enligt Hirdman (2004) upprätthåller och skapar samhället ett system där kvinnor
och män tilldelas olika uppgifter, roller och positioner. Hirdmans (2004) teori präglas av en
maktobalans mellan de två könen och bygger främst på två principer, dikotomin -  könens
isärhållning, det vill säga isärhållandet mellan män och kvinnor, och manligt och kvinnligt,
och att dessa ses som varandras motsatser, samt hierarkin - manlig överordning, exempelvis
att det som hör till “manlighet” värderas högre och det som hör till “kvinnlighet” värderas
lägre. Den manliga överordningen visar sig alltså genom att männens handlingar betraktas
som högre värderat och även att mannen behandlas som norm, medan kvinnan blir
undantaget. Hirdman (2004) menar även att alla i samhället är med och påverkar
genusordningen och beskriver vidare att genuskontraktet skapas på gruppnivå och genom
strukturer. Genuskontraktet och segregeringen mellan kvinnor och män upprätthålls av båda
könen och går ofta vidare från generation till generation. Connell (2003) som är
genusteoretiker menar att genusrelationerna inte bara bottnar i en fysisk skillnad mellan
könen, utan även är ett resultat av samhällets konstruktioner, samspel och vardag. Connell
(2003) ser genus som ett dynamiskt fenomen och att genusstrukturerna ständigt pågår och
förändras. I denna process utvecklas femininitet eller maskulinitet och man identifieras som
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man eller kvinna, och förhåller sig till detta genom sitt beteende. Connell (2003) menar även
att mannen vinner på detta generellt sätt, men att de som exempelvis visar ett beteende som
går emot normen, som exempelvis feminina män även kan missgynnas av ordningen. Även
Connell (2003) menar att det finns en hierarki i samhället vilket ger mannen en överordnad
ställning gentemot kvinnan. Dessa övergripande genusteorier kan sammankopplas och
appliceras på kommunikationsprocessen och modellen kring identitet, profil och image.

3.2 Kommunikationsprocessen
Gezelius & Wildenstam (2011) beskriver att grundmodellen av kommunikationsprocessen
består av en sändare, ett budskap och en mottagare, där budskapet kommuniceras till
mottagaren. Kommunikationsprocessen består alltså av utbyte av information, där både
avsändaren och mottagaren är delaktiga i processen, och där avsändaren vill få en
återkoppling i form av exempelvis värderingar eller attityd.

Bild: Gezelius & Wildenstam (2011, s. 206)

Vidare beskriver Gezelius & Wildenstam (2011) att kommunikationsprocessen ofta är mer
komplicerad, där avsändaren måste överväga formulering av budskapet, vilken kanal som ska
användas och vem målgruppen är. Det är även viktigt att tänka på vad som ska uppnås med
budskapet samt hur återkopplingen eller utvärderingen ska ske.

Bild:  Gezelius & Wildenstam (2011, s. 207)
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3.2.1 Sändare och Budskap
Den första delen av kommunikationsprocessen beskriver Gezelius & Wildenstam (2011)
genom att information som hämtas från marknaden vidarebefordras till en sändare som sedan
skickar meddelandet till en eller flera mottagare. För att denna process ska ske så måste
sändaren ha ett syfte, eller ett behov av att sända meddelandet. Verktyget som används kan
vara exempelvis annonser, kampanjer och reklam i olika format och ska vara utformat på ett
sådant sätt så att det skapar en effekt. Vidare beskriver Gezelius & Wildenstam (2011) att
företag av olika karaktär arbetar med denna typ av kommunikation på olika sätt för att nå ut
till konsumenterna och deras målgrupp. Enligt Kotler et al. (2005, s. 729-730) kan denna del
beskrivas som den part som sänder ett meddelande av något slag till en annan part.
3.2.2 Mottagare
I nästa steg för att kommunikationsprocessen ska bli av menar Gezelius & Wildenstam
(2011) att mottagaren måste vara mottaglig för sändarens budskap för att det budskapet ska
uppfattas. Här finns många olika faktorer som spelar in när det kommer till att genomföra en
kommunikation som blir framgångsrik till mottagaren. Sådana faktorer kan vara exempelvis
behov och intresse från mottagaren. Budskapet måste även anpassas på rätt sätt till
mottagaren för att det ska uppfattas. Även Kotler et al. (2005) menar att det är viktigt för
företaget att identifiera sin målgrupp, hur budskapet ska presenteras och vilka kanaler som
ska användas för att kommunikationen ska lyckas och ett positivt resultat ska nås.
3.2.3 Störningar
Störningar är det som Gezelius & Wildenstam (2011) menar är olika hinder för att
kommunikationen ska lyckas på bästa sätt. Störningarna kan därefter delas upp i inre- och
yttre störningar, där de yttre kan vara exempelvis tekniska fel, medan inre störningar kan vara
svårare att hantera. De inre störningarna handlar mer om psykologiska faktorer som
exempelvis attityder, åsikter och vanor. Störningarna bör ses över och elimineras för att en
lyckad kommunikation ska ske.
3.2.4 Respons och återkoppling
Kommunikationen syftar alltid till att ett resultat ska nås. Här kan man exempelvis undersöka
hur kommunikationen har uppfattats eller vilken reaktion som uppstått. Dahlén & Lange
(2003) menar att beteenden hos målgruppen kan vara minst lika viktiga som ett faktiskt köp,
och det inte bara är en positiv respons som är viktig att se över. För företagen är det även
viktigt att hantera och undersöka en negativ respons på kommunikationen för att sedan arbeta
för att motverka den. Gezelius & Wildenstam (2011) beskriver att mottagarens reaktion
måste kommuniceras tillbaka till sändaren genom återkoppling. Återkopplingen kan göras
skriftligt eller muntligt, exempelvis genom ett fysiskt möte eller också genom marknads- och
opinionsundersökningar. Gezelius & Wildenstam (2011) menar att det även är viktigt att
utvärdera responsen för att förstå vad som har uppnåtts och vad som kan förbättras till nästa
gång.
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3.3 Identitet - Profil - Image
Nästa teoretiska modell som använts i uppsatsen handlar om varumärkesimage som omfattar
identitet, profil och image där alla tre begrepp hör ihop och har ett samband. Gezelius &
Wildenstam (2011) beskriver begreppet varumärkesimage eller brand image som
målgruppens eller marknadens uppfattning om varumärket. Profilen är hur företaget vill
framstå, medan identiteten är hur företaget egentligen är.  Det är idealt att dessa tre
överlappar varandra eftersom det då betyder att målgruppens uppfattning stämmer överens
med företagets egna uppfattning, samt hur de vill att det kommuniceras, och kan i sin tur ge
företaget en konkurrensfördel. Modellen kan användas för att analysera företagets
värderingar, vilket budskap de vill sända ut till mottagaren, samt mottagarens uppfattning om
budskapet, och kan därmed även användas tillsammans med kommunikationsprocessen för
att undersöka företaget. Både kommunikationsprocessen och modellen kring identitet, profil
och image sammanförs med den övergripande genusteorin för att undersöka om
kommunikation och genus tillsammans kan ge fördelar på modemarknaden som en
marknadsföringsstrategi.

Bild: Gezelius & Wildenstam (2011, s.150)
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4. Metod
I följande avsnitt presenteras vilket material som uppsatsen grundar sig på, vilken metod som
har använts för att samla in materialet samt vilket tillvägagångssätt som har använts för att
undersöka och få svar på syfte och frågeställningar. De primära källorna, det empiriska
materialet består huvudsakligen av intervjuer med ett företag inom modebranschen som
arbetar med att utmana könsstereotyper och därtill en observation av två av företagets butiker.
Det empiriska materialet består även av en enkätundersökning med kvinnliga respondenter
för att få med ett kvinnligt konsumentperspektiv. Metoderna har använts för att undersöka hur
ett modeföretag som inriktar sig på att att bryta könsstereotyper inom kvinnligt och manligt
arbetar med kommunikation på marknaden. Även för att undersöka vilken respons och effekt
kommunikation kring genusfrågor kan bidra med på modemarknaden för att undersöka om
kommunikationen ger konkurrensfördelar. Undersökningarna är därmed formade utefter
kommunikationsprocessen där modeföretaget står som avsändare av ett budskap och
konsumenten är mottagare av detta budskap som i detta fall rör sig om kommunikation med
genusperspektiv. Här undersöks även vilka kommunikationskanaler som används för budskap
och återkoppling som en del av kommunikationsprocessen. Det sekundära materialet består
av vetenskapliga artiklar och böcker som är grunden till bland annat teori och allmän fakta i
arbetet för att stödja våra resonemang.

4.1 Kvalitativ metod
I genomförandet av intervjuerna och butiksobservationerna har en kvalitativ metod använts.
Med en kvalitativ metod menar Harboe (2013) att den är explorativ, det vill säga
undersökande eller utforskande. Begreppet används oftast inom samhällsvetenskapliga
projekt där nya områden undersöks, och när man inte riktigt vet utgången på projektet eller
vart det ska leda. Vidare beskrivs att explorativa metoder är öppna för ny och överraskande
information. Harboe (2013) beskriver även att kvalitativa undersökningar går på djupet inom
ett avgränsat empiriskt område och inkluderar oftast bara ett fåtal respondenter, utvalda
nyckelpersoner, genom undersökningen. Målet är inte heller att representera resultat som går
att generalisera till större grupper, utan syftet är snarare att samla in “livsnära” information
för att sedan tolka den. Genom att använda en kvalitativ metod blir undersökningen mer
flexibel. Utifrån dessa resonemang valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer för
uppsatsen.

4.2 Kvantitativ metod
I enkätundersökningen har en kvantitativ metod använts. Harboe (2013) beskriver att
kvantitativa metoder kan vara deskriptiva, beskrivande eller kartläggande och passar bra för
att få en större överblick på över ett problemområde. Harboe (2013) menar att styrkan med
denna metod är generaliserbarheten och prövbarheten, men även att kvantitativa
undersökningar oftare kan inkludera fler respondenter än vid kvalitativa undersökningar,
vilket är tanken med enkätundersökningen för att på så sätt även undersöka räckvidden på
modeföretagens kommunikation till de kvinnliga respondenterna. Med generaliserbarhet
menas möjligheten att dra stutsatser från ett mindre urval till ett större sammanhang, utan att
ha inhämtat svar från alla i målgruppen. Utifrån dessa resonemang valdes en kvantitativ
metod i form av en enkätundersökningen för vår uppsats. För att besvara
enkätundersökningen har sociala medier använts.Detta för att på ett så effektivt sätt som
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möjligt nå en större räckvidd för undersökningen, för att därmed nå en större tillförlitlighet då
fler respondenter får möjlighet att besvara enkäten. En annan orsak till valet att använda oss
av sociala medier för vår undersökning är att dessa digitala kanaler idag är den främsta
plattform där konsumenter interagerar med företag. Metoden för utskicket av
enkätundersökningen skapade även möjlighet att nå ut med en större geografisk räckvidd. De
svarande består endast av kvinnor då syftet var att analysera responsen och effekten av
genusrelaterad kommunikation hos den kvinnliga konsumenten för att undersöka huruvida
kommunikationen kan användas som en konkurrensfördel.

4.3 Intervju och butiksobservation
I undersökningen har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts med ett modeföretag
som arbetar med genusorienterad kommunikation. Intervjuerna är den grundande och primära
delen som utgör den kvalitativa metoden. Butiksobservationerna har genomförts för att
undersöka hur man arbetar med företagets värderingar i butik där ett fåtal frågor ställdes på
plats till butikschefen och personal. Butiksobservationen fungerar som en kompletterande del
till intervjuerna. Företaget vi kontaktade var Åhléns som i sin marknadskommunikation
förknippas med att utmana könsstereotyper och använda sig av genus som verktyg för
kommunikation. I intervjuerna har frågor ställts för att få en ökad förståelse för företaget och
en helhetsbild över hur företaget arbetar med kommunikation. Som förberedelser inför den
första intervjun har en intervjuguide skapats, vilket Ryen (2004) anser att man bör använda
sig av inför en intervju för kunna få utförlig information och informationsrika svar.
Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Intervjuguiden är utformad med en inledande fråga som
förklarar den tillfrågades position inom företaget. Därefter har intervjuguiden utformats i
områden som anknyter till kommunikationsprocessen och modellen om identitet, profil och
image, det vill säga vilka kanaler som används för kommunikation, hur företagets värderingar
ser ut och kommuniceras samt hur responsen av kommunikationen upplevs. En övergripande
genusteori ligger som grund för intervjuguidens huvudsakliga tema, genus. Detta har
påverkat intervjun och intervjuguiden på så sätt att frågorna anpassats kring genus och
könsstereotyper samt utifrån Hirdmans (2004) teorier kring dikotomi och hierarki.  En för fast
struktur kan låsa interaktionen i samtalet menar Ryen (2004), och därför har en mer flexibelt
utformad frågelista fungerat som riktlinje inför den första intervjun. Vidare beskriver Ryen
(2004) att en för utvecklad förhandsstruktur kan motverka intervjuns syfte, vilket är viktigt att
tänka på i en kvalitativ intervju. En viss struktur har alltså använts eftersom det är viktigt att
inte vissa nödvändiga och centrala frågor missas, samt för att förhindra att överflödig
information samlas in. En viss struktur gör det även enklare att kunna jämföra olika material
med varandra.
Genom mailkontakt med modeföretaget Åhléns bokades en tid för första intervju med
respondenten som tackade ja efter att bakgrundsinformation kring uppsatsen förklarats samt
vad som skulle undersökas. Första intervjun genomfördes över telefon den 28e april 2017
med en tid som sedan tidigare planerats tillsammans med respondenten via mailkontakt.
Intervjun var uppbyggd med en inledning, en huvudfas och en avslutning vilket är något som
Ryen (2004) uppmanar till för att kunna lyckas med en intervju. Vidare beskriver Ryen
(2004) att en intervju bör starta med att intervjuaren antecknar datum, plats, tid och namn,
och att det sedan bör handla om biografisk eller deskriptiv data om intervjupersonen som
exempelvis kön, födelsedatum, bostad, yrke, civilstånd och så vidare. I det här fallet har
datum, namn och yrke antecknats eftersom det är vad som är relevant för arbetet.
Respondentens namn har däremot i arbetet anonymiserats. Efter detta har huvudfasen inletts
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med mer generella frågor för att därefter övergå till mer planerade kategorifrågor, och även
följdfrågor till intervjupersonens svar. Denna struktur av intervjuguiden har använts dels för
att på ett enkelt sätt kunna öppna upp samtalet med mer generella bakgrundsfrågor. För att
sedan övergå till mer specifika frågor då själva grunden till intervjun varit införstådd, men
även för att  skapa en röd tråd genom intervjun och i frågorna. Att inleda med mer generella
frågor är även en strategi för att skapa förtroende där respondenten känner sig bekväm med
att i ett senare stadie gå in på mer djupgående frågor. Genom att ställa följdfrågor skapades
ett mer flytande samtal. Ryen (2004) menar att samtalet bör avslutas på ett positivt sätt. I vår
avslutningsdel av intervjun förklarades att svaren på frågorna har besvarats väl i
undersökningssyfte samt att respondenten i ett senare skede kommer att få ta del av
uppsatsen. Respondenten blev även tillfrågade om det var något mer som kunde tänkas
tilläggas innan intervjun tackades för och avslutades.
Vidare har en kompletterande intervju med reklamansvarige på Åhlens genomförts i form av
en uppföljningsintervju. Denna uppföljningsintervju genomfördes via mailkontakt med
respondenten den 6a Oktober 2017. Uppföljningsintervjun består av kompletterande frågor
om hur företaget arbetar med genus och kommunikation. Intervjufrågorna berör hur Åhlens
arbetar med genus i företaget och att bryta könsstereotyper samt vilka åtgärder som tas för att
bedriva arbetet och även hur marknadskommunikationen tar avstamp i företagets värderingar.
Frågorna till uppföljningsintervjun återfinns i bilaga 3. Då den huvudsakliga intervjun
tidigare genomförts via telefonkontakt med den tillfrågade där generell information redan
kommunicerats från båda parter kunde strukturerade och fastställda frågor besvaras effektivt.
Butiksobservationerna genomfördes efter de båda intervjutillfällena i två av Åhlens varuhus i
centrala Göteborg. Observationen är informell och generaliserande för att kunna skapa en
uppfattning om företaget arbetar kring genus i butik. Syftet med butiksobservationerna var att
undersöka huruvida företagets värderingar kring genus når ut och visas i butiksmiljön samt
hur de utövas av butikspersonal. En öppen dialog med butikschefen och personal
genomfördes och kompletterades med bilder som demonstrerar butikernas arbete kring
grundvärderingarna inom genus. Utförandet av butiksobservationerna grundar sig på
generella frågor på plats kring butikens utformning där inga fastställda frågor förberetts.
Butikschefens och personalens namn har anonymiserats i arbetet. De frågor som ställdes
grundar sig i frågan “hur man i butik arbetar med Åhlens värderingar/kommunikation kring
genus” samt “hur Åhlens genusarbete påverkar butikens utformning”. Innan observationerna
presenterades våra namn och varför vi ville undersöka butiken samt om det var möjligt att
fotografera och ställa ett fåtal frågor. Under butiks besöken togs anteckningar på plats för att
dokumentera observationen och svaren från butikspersonal.
Harboe (2013) menar att eftersom kvalitativa metoder lägger stor vikt på sammanhanget och
situationen kan kan det vara bra att använda två intervjuare vid kvalitativa intervjuer, dels för
att minnas och tolka bättre, men även för att den ena kan intervjua och den andra notera. I
utförande av den första intervjun har valets gjort att spela in samtalet med respondentens
godkännande för att underlätta att minnas samtalet för att vid ett senare tillfälle ha möjlighet
att transkribera intervjun och gå tillbaka till vad som sades. Transkriberingen skedde genom
en så kallad selektiv transkribering, där ord för ord vad som sagts under intervjun inte har
skrivits ner, utan en tolkning av helheten har genomförts för att fånga det som är mest
relevant med koppling till ämnet och syftet.
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4.4 Enkätundersökning
För att även få med ett konsumentperspektiv har en enkätundersökning med 98 kvinnliga
respondenter i åldrarna 20-30 år genomförts där de fått svara på frågor om genus och
kommunikation inom modebranschen. Frågorna har även strukturerats med mån om att
försöka hålla en röd tråd i undersökningen där vi har strävat efter att forma frågeföljden i en
logisk ordning. Detta för att göra det enklare för respondenterna att ta sig igenom och besvara
alla frågorna i enkätundersökningen. Frågeformuläret samt svarsalternativ till
enkätundersökningen återfinns i bilaga 2. Enkätundersökningen är utformad med inledande
frågor om allmän bakgrund om de svarande. Därefter har enkätundersökningen utformats i
områden som anknyter till kommunikationsprocessen och modellen om identitet, profil och
image, det vill säga vilka kanaler där de svarande upplever kommunikation från
modeföretagen, hur budskap och värderingar i kommunikation når ut till de svarande som
mottagare och hur informationen analyseras och filtreras av mottagaren. Enkätformuläret är
även utformat i ett område som berör hur mottagaren påverkas av kommunikationen samt ett
område som berör fördelar och nackdelar av kommunikationen. En övergripande genusteori
ligger som grund för enkätformulärets huvudsakliga tema, genus. Detta har påverkat
enkätundersökningen på så sätt att frågorna anpassats kring genus och könsstereotyper samt
utifrån Hirdmans (2004) teorier kring dikotomi och hierarki. Enkätfrågorna har varit
utformade med flervalsalternativ eller kryssalternativ där deltagarna har haft möjligt att till
vissa frågor ge flera svar, och till vissa endast ett. Harboe (2013) beskriver dessa svarslistor
som en rad svarsmöjligheter uppförda i listform, samt att det kan vara bra att ha med
alternativet “övrigt” eller “annat” för eventuella brister i listan, vilket är något som har
använts i utformningen av enkätunderlaget. Ett par frågor har även varit helt utan
svarsalternativ då det har upplevts nödvändigt av konsumenterna att få svara fritt. Harboe
(2013) beskriver att frågeformulär ofta innehåller en kombination av faktafrågor, kognitiva
frågor samt attitydmässiga frågor, vilket är kombinerat i enkätundersökningen med främst
fokus på attitydmässiga frågor. Enkäten har utformats genom Google Formulär, som är en
tjänst av Google och ett enkelt verktyg där man kan forma, strukturera, bestämma själva
utseendet på formuläret samt den form man slutligen vill avläsa svaren i.
Enkätundersökningen skapades med egenformulerade frågor och svarsalternativen har
anpassats till och kopplat vår undersökning men med utrymme för att kunna svara öppet med
en kort svarstext. Svaren från undersökningarna har sedan samlats in och sammanställts
automatiskt i diagram och tabeller, och genom kalkylark har  en tydligare överblick över
svaren fåtts . Ordningen på frågorna kunde justeras för att skapa den röda tråd som
eftersträvades med generella frågor som övergick till mer specifika frågor, där liknande
teman för frågorna även följde varandra. Länken till enkätundersökningen har sänts ut till
respondenter på sociala medier. Respondenterna har även fått instruktioner för att få
möjlighet att själva sända vidare länken till målgruppen som angetts för att säkerställa att
målgruppen för undersökningen är de som svarat på frågorna. Deltagarna har varit anonyma
för att öka chanserna till mer uppriktiga svar i enkätundersökningen. De svarande består
endast av kvinnor i syftet att analysera den kvinnliga uppfattningen av genusrelaterad
kommunikation.

4.5 Urval och Informanter
I intervjuerna har fokus legat på modeföretaget Åhléns, som arbetar med att bryta
könsstereotypiska uppfattningar kring manligt och kvinnligt inom modebranschen och som
22

även arbetar med kommunikation kring genus. Företaget valdes ut eftersom det på olika sätt
arbetat med ämnet och för att då undersöka hur företaget konkret arbetar med att
genusorienterad kommunikation. Uppsatsen belyser och fokuserar på ett modeföretag som
arbetar med att bryta stereotypiska uppfattningar för att på så sätt undersöka hur man kan
arbeta med frågan på ett gynnande sätt, snarare än att kritisera företag som valt att inte arbeta
aktivt med kommunikation kring genus.
Inför intervjuerna valdes en person ut inom företaget Åhléns som arbetar med reklam och
kommunikation som rör ämnet kring genus då vi upplever att svaren får en högre relevans när
det är någon som är insatt och kunnig i ämnet som får svara på frågorna i intervjuerna.
Personen som har intervjuats arbetar som reklamansvarig på företaget. När informanterna ska
väljas ut menar Nyberg & Tidström (2012, s.128) att man ska välja dem på ett meningsfullt
sätt och se till att de motsvarar krav och även motsvarar den övergripliga rubrik som ges till
arbetet, vilket är något som vi har förhållits till när det kommer till val av respondent till
intervju. När det gäller val av informanter menar Nyberg & Tidström (2012, s-120) att det
inte finns något enkelt svar på frågan om hur många informanter som krävs i undersökningen,
men att antalet måste väljas för att få den information som krävs för att sedan kunna göra
meningsfulla slutsatser i sin resultatdel, men det beror också till stor del på vilken
undersökning som görs och vilken metod som ska användas. För att få en uppfattning kring
hur kvinnliga konsumenter uppfattar kommunikation från modeföretagen genomfördes en
enkätundersökning. Respondenterna till enkätundersökningen valdes ut genom att se vilken
målgrupp som kommunikation kring genusfrågor kan vara relevant för, det vill säga vilket
målgrupp som många modeföretag riktar sig till. Respondenterna blev då kvinnor i åldrarna
20-30 år, där 98 kvinnor i olika delar av Sverige har svarat på enkäten. Det geografiska
fokuset låg inom Sverige med fokus på större städer såsom Göteborg och Stockholm,
eftersom det är där som många större modeföretag har sina butiker, som är en stor del av
marknadsföringen. Syftet med antalet respondenter var att få en större överblick från
konsumenter kring kommunikation och genusfrågor från modeföretagen, men även för att se
räckvidden kring kommunikationen. Ett mindre antal respondenter skulle öka risken med att
ingen av respondenterna uppfattat eller känt till modeföretagens kommunikation kring genus,
medan ett större antal respondenter ger möjlighet att se om kommunikationen har nått fram
till konsumenterna.

4.6 Analysmetod
För att förbereda analysen av telefonintervjun genomfördes en selektiv transkribering, vilket
menas att ord för ord vad som sades i intervju inte skrevs ner utan istället låg fokus på att
fånga helheten och tolka budskapet i intervjun. Harboe (2013) menar att det oftast inte är
nödvändigt att transkribera hela intervjun, utan endast de väsentliga delarna. Efter
transkriberingen har de väsentligaste delarna använts och därefter har svaren strukturerats och
kategoriserats i resultatdelen. För att presentera ett resultat från enkätundersökningen har en
överblick med kommentarer från respondenterna presenterats samt att resultat visas i form av
av diagram och tabeller. Svaren från enkätundersökningen kunde analyseras genom
automatiska sammanställningar via Google Formulär där enkätundersökningen skapades
vilket gjorde en överblick av svaren möjliga i diagram, citat och tabeller. De tillfrågades svar
presenteras i tabeller och diagram under empiri avsnittet där varje svarsalternativ i frågan
visar antal tillfrågade som valt ett svarsalternativ samt den procentuella andelen som valt ett
svarsalternativ. Den automatiska sammanställningen i Google Formulär visar även alla citat
som de svarande har angivit i frågorna. Dessa citat har analyserats och filtrerats vilket
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resulterat till ett antal citat som valts ut att presenteras under empiri avsnittet. Citaten som
valts ut till empiri avsnittet är sammanfattande och övergripande övriga citat de svarande
angivit och bildar därav till en generell sammanställning som beskriver de svarandes
gemensamma åsikt i frågan. När det kommer till själva analysen av resultatet från
undersökningarna har svaren tolkats för att få fram en uppfattning kring vad som är
respondenternas uppfattningar kring genus och kommunikation, vilket är något som Harboe
(2013) beskriver genom att kvalitativa innehållsanalyser, även kallade hermeneutiska
analyser, bygger på tolkning. Denna typ av analys fokuserar inte bara på innehållet utan tar
även in exempelvis sammanhanget och situationen i analysen. Analysen har genomförts med
hjälp av en övergripande genusteori, samt de teoretiska modellerna
kommunikationsprocessen och identitet, profil och image där frågorna har formats utefter
dessa.

4.7 Metodkritik
Harboe (2013) beskriver att kvaliteten i ett projekt beror till stor del av validitet, det vill säga
relevans och giltighet, samt reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten. Ejvegård (2012)
beskriver att reliabiliteten och validiteten är nödvändiga för att undersökningsmetoder,
analyser eller olika genomföranden ska vara användbara, och att dessa kan mätas med hjälp
av att ställa olika kontrollfrågor som har hafts i åtanke under arbetets gång. För att undersöka
validiteten i uppsatsen har resultat, slutsdiskussion och analys fortlöpande jämförts och
anpassats till syftet och forskningsfrågorna för att bibehålla en röd tråd genom arbetet och
säkerställa att informationen är relevant. En kritik till undersökningarna som utfördes är att
fler frågor och ett större fokus istället kunde fokuserats kring genus och kommunikation som
en konkurrensfördel utifrån exempelvis lönsamhet och konsumtion, snarare än värderingar
kring genus. Detta är något som kan minska validiteten och påverka resultatet från
undersökningarna. För att sannolikgöra reliabiliteten problemområdet undersökts från olika
håll genom olika undersökningar, både ur ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv med
olika metoder såsom intervjuer och enkätundersökning för att sedan jämföra resultaten från
de olika undersökningarna. Stora delar från intervjuer och enkätundersökningen är
presenterade i uppsatsen för att få en större tillförlitlighet, där information ska framgå utan att
undanhålla delar av resultatet. När det kommer till val av respondenter anser vi att
intervjuerna är relevanat och tillförlitliga då de har genomförts med en respondent som är
reklamansvarig på Åhléns för att besvara frågorna, men belyser även att det finns en risk att
en anställd på ett företag kan vilja försköna eller förändra den verkliga situationen. Vidare har
en komplettering till telefonintervjun genomförts i form av en uppföljningsintervju för att få
ytterligare information om hur företaget konkret arbetar med genus och
marknadskommunikation för att kunna besvara våra forskningsfrågor och syfte. Denna
uppföljningsintervju genomfördes i ett senare skede via mailkontakt med reklamansvarige på
Åhlens. En butiksobservation av två av Åhlens varuhus har även genomförts i ett senare
skede med syfte att tillföra ytterligare information kring hur företaget arbetar med genus. När
det gäller enkätundersökningen har så många respondenter som möjligt inom målgruppen
försökt att nås för att svaren ska bli mer tillförlitliga, men framförallt för att få en större
räckvidd på respondenterna, för att kunna uppfatta om kommunikationen nått ut till
konsument eller inte, och hur de i så fall har uppfattats. Ett mindre antal respondenter skulle
öka risken med att ingen av respondenterna uppfattat eller känt till modeföretags
kommunikation kring genus, medan ett större antal respondenter ger möjlighet att se om
kommunikationen har nått fram till konsumenterna. Vi ansåg även att målgruppen kvinnor i
åldrarna 20-30 år var mest relevant för problemområdet, eftersom det är en grupp som många
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modeföretag riktar sin kommunikation till när det gäller genusfrågor, och som även är en
grupp som blir påverkade av denna typ av kommunikation.
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5. Empiri
I kapitlet ingår företagsfakta samt en presentation av de empiriska undersökningarna där
resultaten från intervjuer med en reklamansvarig på Åhlens, intervju med butikschef och
butikspersonal i samband med en butiksobservationer, samt en enkätundersökningen med
kvinnliga konsumenter i åldrarna 20-30 år beskrivs.

5.1 Företagsfakta
Enligt Åhléns (2016a) grundades företaget 1899 och anses vara ett av Sveriges starkare
varumärken. Åhléns består av 65 varuhus i Sverige och använder sig även av e-handel genom
åhlens.se. Deras filosofi är att välja ut produkter och ge lösningar för vardagen på ett enkelt,
inspirerande och tillgängligt sätt. Enligt Åhléns (2016a) omsätter de omkring 4,8 miljarder kr,
med 3000 medarbetare och har ca 80 miljoner kunder varje år. Åhléns är en del av koncernen
Axel Johnson AB, som är aktiva inom detaljhandeln.
Enligt Åhléns hållbarhetsrapport 2016 (Åhléns, 2016b) är Åhléns ett medvetet varuhus och
menar att deras värdegrund bygger på mångfald, hållbarhet och allas lika värde. För att visa
detta har de valt att genom exempelvis kampanjer valt normbrytande uttryck och utgått från
fördomar ålder, genus och makt kopplat till plagg och klädkoder. Vidare beskriver Åhléns
(2016b) att de sedan 2015 har stöd av en ny kommunikationsplattform som ska hjälpa till att
ge en tydligare kommunikation kring värderingar och mervärden, och att de ska fortsätta lyfta
fram mångfald i kommunikation och kampanjer.

5.2 Intervju
Den reklamansvariga för Åhléns berättar i första intervjun att deras arbete framförallt innebär
operativt arbete med kommunikation med hjälp av ett team på 10 personer som bland annat
består av projektledare, produktionsledare och kreatörer som arbetar tillsammans för att skapa
kommunikation för Åhléns. De arbetar exempelvis med magasin, reklamkampanjer, tv och
digitala kampanjer, och arbetar ofta tillsammans med exempelvis reklambyråer. Vidare
beskrivs att de är med och skapar mallar för hur kommunikationen ska vara och se ut i de
olika kanalerna.
När frågan kommer kring vilka övergripande riktlinjer som Åhléns har när det gäller
kommunikation och genus berättar den reklamansvarige att Åhléns är ett värderingsstyrt
företag där värderingarna är viktiga och genomsyrar allt det som Åhléns gör, inte bara när det
gäller kommunikationen. Grundpelarna är bland annat jämlikhet, jämställdhet, mångfald och
hållbarhet, vilket är en viktig utgångspunkt i all kommunikation. De menar också att Åhléns
ska vara ett varuhus för alla och att man ska känna sig välkommen till Åhléns vem man än är.
Vidare beskrivs att dessa frågor alltid har legat högt upp på agendan och varit naturligt att
arbeta med inom företaget, men att de nu har blivit bättre och tydligare på att kommunicera ut
deras värderingar till konsumenterna. Vidare beskrivs även att den här typen av frågor är
något som Åhléns kunder uppskattar, och att många av kunderna delar Åhléns värderingar.
För att nå ut till konsumenten beskrivs att det är något som Åhléns försöker att arbeta med
varje dag, och framförallt varje dag arbeta för att bli bättre. Den reklamansvariga för Åhléns
menar att “man hela tiden måste tänka ett extra varv och utmana sina egna fördomar”. Ett
konkret exempel på hur de arbetar med just genusfrågor är de har workshops med andra
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företag som utbildar och arbetar med ämnet, exempelvis företaget Add Gender. I dessa
workshops deltar de anställda som driver frågor kring Åhlens genusarbete och är ansvariga
för arbetet. Vidare förklaras i första intervjun att Åhlens arbete med genus skall bidra med en
positiv förändringskraft i samhället och att företaget vill föregå som ett gott föredöme i det
avseendet. Åhlens arbetar ständigt med deras riktlinjer och har tydliga målsättningar för att
bedriva arbetet kring mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det är framförallt i
kundbemötandet då det är viktigt att personalen agerar utefter företagets värdegrund och
bedriver arbetet kring genusfrågor. Exempel på detta kan vara att personalen i
kundbemötandet svarar på frågor kring värdegrunder eller kommunikation. Åhlens genomför
regelbundet möten med sin butikspersonal för att påminna om företagets värdegrunder kring
jämställdhet och genus. Ett annat exempel kan vara personalen i sitt bemötande inte drar
personliga slutsatser kring individer eller agerar ledande till viss avdelning eller produkt. Det
är just medarbetarna i företaget som är de viktigaste ambassadörerna för att nå ut med
budskap kring genus förklaras i intervjun. Kunderna som har sett kommunikationen kring
genus vill även gärna prata om den i Åhlens varuhus och då krävs det att de får svar som är
konsekventa och i följdenligt vad gäller Åhlens sätt att se på genus. Detta menar vår
respondent vara en nyckelfaktor för att kunna nå en framgångsrik effekt av
kommunikationen. Vidare förklaras att då företagens kommunikation kring genusfrågor är
värderingsdriven så måste den ha sin utgångspunkt i hur organisationen agerar och fungerar
för att kommunikationen skall bli trovärdig, effektiv och förändringsbenägen. I och med att
kommunikationen har ett tydligt fokus kring genus, mångfald, jämställdhet och jämlikhet så
är det viktigt att även varuhusen och sortimentet representerar och illustrerar samma. Därför
vidtas olika åtgärder i butik för att värderingarna skall belysas och tydliggöras , exempelvis
så är barnavdelningarna indelade efter storlek och inte efter kön.
5.2.1 Kommunikationskanaler
I första intervjun framgår att Åhléns har olika tyngdpunkt på de olika kanalerna för
genusarbetet, men att de arbetar mycket med rörliga kanaler som tv, digitala kanaler samt
mycket i sociala medier. Man kan även vara medlem i Åhléns där de skickar ut
kommunikation via email, magasin och kataloger. Enligt respondenten är rörlig media
tacksamt och lätt att arbeta med, dels eftersom man har möjlighet att berätta mer genom rörlig
media. Även hemsidan är en viktig kommunikationskanal. Räckvidden är något som är av
stor betydelse, eftersom man vill nå ut till så många som möjligt. Genom dessa olika
kommunikationskanaler kan kampanjer kring genus och jämställdhet nå ut till konsumenten.
5.2.2 Respons och återkoppling
När frågan ställs huruvida Åhléns kan få en bild av hur konsumenterna uppfattar Åhléns
budskap börjar svaret med att “det är jättespännande och viktigt för oss att veta”. Det beskrivs
att de arbetar på olika sätt med uppföljningar på både kampanjnivå efter varje kampanj, men
även på årsbasis där man undersöker hur konsumenten ser på Åhléns som varumärke och de
värderingar som Åhléns står för. Magasinen och katalogerna följs upp genom kvalitativa
undersökningar till en panel av klubbmedlemmar där kunderna kan ge feedback. Vidare
berättas att upplevelsen är att många konsumenter uppfattar Åhléns budskap, att de står för
mångfald och inkluderande, men att det går sakta att förändra hur ett varumärke uppfattas.
Vid enskilda kampanjer får de däremot direkt feedback genom exempelvis sociala medier och
kundservice, där Facebook är en av de viktigaste kanalerna. “Vi vill ju att vår kommunikation
ska skapa engagemang” säger respondenten, som även menar att majoriteten är positiv och att
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kunderna delar Åhléns värderingar. “Sen finns det alltid kritiska röster till det vi gör, och det
kommer ju från att vi är en stor aktör som hörs och syns, och att vi tar ställning”.
Den dagliga kundservicen sker genom exempelvis mail och telefon, men även genom sociala
medier, där Åhléns personal kan svara på frågor kring exempelvis genus och företagets
övriga värderingar. I intervjun beskrivs att även om det inte är jättevanligt att kunder kommer
in i butik och pratar om kampanjer så är det viktigt att personalen i butikerna är informerade
eftersom de är deras ambassadörer utåt för varumärket. Kunderna uppmuntras att ge
feedback, och att det då är viktigt att ge snabba svar genom kundservicen.
5.2.3 Bryt klädmaktsordningen
När det gäller kampanjer som är kopplat till genus tas Åhléns kampanj “bryt
klädmaktsordningen” upp, där Åhléns har vänt på begreppen manligt och kvinnligt mode
kopplat till makt. Enligt respondenten fick kampanjen en del kritik då en del konsumenter
tyckte att det exempelvis var fult att en man hade rosa byxor på sig. Andra konsumenter
ansåg även att det var fånigt att man pratade om genusfrågor, och då ofta med kommentarer
om att kvinnor ska vara kvinnor, och män ska vara män. Trots detta väljer Åhléns ändå att gå
efter sina värderingar, och de upplever att de får mycket positiv feedback från kunden som
håller med. I det stora hela anser respondenten att det handlar om att skapa en medvetenhet
och se att det faktiskt finns stereotyper för att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring
manligt och kvinnligt inom mode- och skönhetsbranschen. Vidare beskrivs att “det handlar
om allt från styling till modellens uttryck, om modellen är subjekt eller objekt”, och tycker
även att det är viktigt att företagen tar ansvar.
I frågan kring vad för förändringar och förbättringar som kan göras för att inte medverka till
stereotypiska uppfattningar kring manligt och kvinnligt beskriver respondenten att man måste
prata om dessa frågor, och att det därefter inte bara blir tomma ord. Den första delen är att
arbeta internt med all personal i alla led, och att sedan arbeta med att ge feedback, följa upp
och ha diskussioner kring företagets värderingar. Att man måste utmana sig själva och ta
hjälp av varandra. Respondenten menar även att det har blivit lättare att arbeta med
genusperspektiv sedan Åhléns tydliggjort att det är en utgångspunkt i kommunikationen och
företagets värderingar. I framtiden vill Åhléns fortsätta att arbeta med frågan, och vill att
värderingarna ska bli ännu tydligare för kunden.

5.3 Butiksobservationer
Personalen och butikschefen i Åhlens varuhus förklarar att det är Åhlens ägare och
huvudkontor som bestämmer företagets värdegrunder, vilka butiken skall agera utefter. De
förklarar att det är viktigt att huvudkontoret och ägare informerar om och influerar till Åhlens
sätt att tänka och det är viktigt för de i personalen att därefter visa Åhlens sätt att tänka för
kunden. Vidare förklarar personalen att de via datorerna i butik når all viktig interninfo och
regelbunden information om hur butiken skall utformas baserat på företagets värderingar.
Personalen och butikschefen förklarar att när det kommer till Åhlens värderingar kring genus
så är det framförallt barnavdelningen som påverkas mest. På barnavdelningen delar de inte in
plagget utefter kön, utan de delas in i olika storleksintervall (visas på nedan bilder, nr 3.).
Kläderna delas dessutom inte in färgvis, alltså rosa för sig och blått för sig, då detta signalerar
att rosa är för tjejer och blått är för killar. Vidare förklaras att Åhlens alltid är positiva till
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varumärken som bedriver ett genusarbete och välkomnar gärna dessa varumärken till
varuhusen, exempelvis modeföretaget HOPE som arbetar med könsneutrala plagg och
unisexkläder (visas på nedan bild, nr 2). Åhlens vill inspirera till att man får uttrycka sin
identitet hur man själv önskar och strunta i normer för hur man skall klä sig. Åhlens vill vara
varuhuset där kunder kommer in och hittar just de plaggen, förklaras under observationerna.
Vidare förklaras att varuhusen är indelade på så sätt att det finns en herravdelning, en
damavdelning och en skönhetsavdelning vilket är nödvändigt för att underlätta för kunden i
att hitta det som sökes. Dock används inte mycket skyltning eller liknande för att “leda”
kunden till vissa produkter. Därav just målsättningen att Åhlens som varuhus vill uppfattas
som ett varuhus för alla och inte instruera eller illustrera vissa kunder till könsrelaterade
produkter exempelvis. Denna målsättning om att vara ett könsneutralt varuhus skulle kunna
förstärkas ytterligare om avdelningarna herr och dam vävdes samman på ett plan. Dessutom
om Åhlens vill lyckas genomtränga med sin kommunikation kring värdeorden i butik bör
man arbeta med tydligare information i skyltning. Denna skyltning skulle kunna vara endast
informativ i form av text, och mindre visuell då Åhlens inte vill använda sig av ledande plagg
på skyltdockor. På Åhlens skönhetsavdelningen säljer vi make-up i alla hudtoner förklarar
butikschefen, och detta är ett annat exempel eller åtagande som grundar sig av våra
grundvärderingar om mångfald (visas på nedan bilder, nr 1). Efter observationerna så
förtydligas av butikschefen att det är framförallt genom inspiration och information om
Åhlens värdegrunder och de värdeord som de står för såsom jämställdhet som påverkar
butikens utformning genom att personalen tänker i dessa banor varje dag. Denna inspiration
och information kommer från huvudkontoret och från ägarna till Åhlens. Sedan är företagets
kommunikation i media, TV eller på andra plattformar väldigt tydligt genusorienterad
förklaras under observationerna och det är därav många kunder som är medvetna om vad
Åhlens står för när dom kommer för att handla.

1. Butikschefen på ett av Åhléns varuhus förklarar att i varumärket L’Oreals sortiment är överlägsna
när det kommer till att tillge foundation för olika hudtoner. Detta uppskattas och välkomnas på
Åhlens och är ett exempel på hur ett företags värderingar påverkar butikens sortiment.
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2. Unisex-varumärket HOPE finns på Åhlens damavdelning.

3. Åhléns barnavdelning, där kläder sorteras utefter storlek, och inte utefter kön eller färg.

5.4 Enkätundersökning
5.4.1 Utformning av enkätundersökning
Vår enkätundersökning innefattar 98 kvinnliga svarande. Majoriteten av de svarande är
mellan 22-25 år gamla och de flesta bor i Göteborg eller annat storstadsområde (Diagram 1 &
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2) Undersökningen behandlar frågor som rör sig om hur målgruppen känner påverkan,
skillnader eller reaktioner på stereotypisk marknadsföring. Enkätundersökningen som består
av 19 frågor har besvarats genom utskick via Facebook. Frågorna har utformats med redan
bestämda kryssvarsalternativ, flervalsalternativ och även ett fåtal öppna frågor där de
svarande har fått besvara frågan fritt och med egna ord. I vissa frågor gavs möjligheten hos de
svarande att kommentera sitt svar om de i fallet valt svarsalternativet “övrigt”.

Diagram 1: Hur gammal är du?

Diagram 2: Vart bor du?

5.4.2 Kommunikationskanaler och räckvidd
De svarande upplever sociala medier som den främsta kommunikationskanal där de kommer i
kontakt med modeföretagens marknadsföring (Tabell 3). I nästa fråga (Tabell 4) svarar
majoriteten att Instagram och Facebook är de sociala medier som används till största
utsträckning. Övrig kommentarer var “Snapchat”, “Pinterest” och “Tumblr”. Av de svarande
så finns det ingen som inte överhuvudtaget använder sig av sociala medier. Omkring 43% av
de svarande i vår undersökning nämner traditionella kanaler såsom TV, modemagasin och
tidningar där de främst kommer i kontakt med marknadsföring. I frågan om hur ofta de
svarande kommer i kontakt med modeföretagens marknadsföring där omkring 85% svarar att
det sker varje dag (Diagram 5).
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Tabell 3: Genom vilka kanaler kommer du främst i kontakt med marknadsföring från modeföretag?

Tabell 4: Använder du dig av sociala medier, vilka i så fall?

Diagram 5: Hur ofta kommer du i kontakt med marknadsföring från modeföretag?

5.4.3 Påverkan och ansvar
Utifrån nedan svarsresultat (Tabell 6) kan man dra slutsatsen att de flesta svarande
(omkring 87%) anser det vara modeföretagen som bär det största ansvaret för att förändra
stereotypiska uppfattningar inom modebranschen. Omkring 57% har svarat att det är
reklam- och PR byråernas ansvar. I denna fråga gavs även möjlighet att välja flera
alternativ som svar vilket innebär att majoriteten av de tillfrågade anser det vara både
modeföretagen och reklam- och PR byråernas delade ansvar. Nedan kommentar från en
av de svarande förklarar detta delade ansvar men menar på att det är modeföretaget som
bär på det slutliga ansvaret. Hos de svarande finns även inställningen att det är alla som
bär på ansvaret, modeföretagen, reklam-och PR byråerna samt konsumenten. Samtidigt så
svarar omkring 6% att de befintliga stereotypiska uppfattningarna inte bör förändras.
“Tycker nog mest att det ligger på företagen men det är samtidigt fel att säga att det inte skulle ligga på
konsumenten också.” (Anonym respondent, tabell 6)
“Alla!” (Anonym respondent, tabell 6)
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“Reklam och PR byråerna har också ett ansvar men det är modebranschen som är kund och har det
slutgiltiga valet när det kommer till marknadsföringen. Så oavsett hur medveten byrå som pitchar så måste
det ligga i modebranschens intresse.” (Anonym respondent, tabell 6)

Tabell 6: Vem tycker du har ansvaret för att förändra stereotypiska uppfattningar inom modebranschen?

Utifrån nedan tabell (Tabell 7) och svarsalternativ kan man tolka det som att majoriteten
känner någon form av press att se ut eller klä sig på ett visst sätt utifrån traditionella
könsstereotyper. Även här så har möjligheten funnits att välja flera alternativ som svar. I
nedan kommentar har en av de svarande uttryckt sig känna en negativ påverkan, nämligen
att könsstereotypisk kommunikation bidrar till låg självkänsla samt ilska. Samtidigt syns
tendenser hos de svarande att stereotypisk reklam bidrar till mer frigörande känslor, en
ökad frihet att klä sig hur man vill eller att man inte påverkas alls. Dock dras slutsatsen att
stereotypisk marknadsföring företrädesvis påverkar till hur man skall se ut.
“Vill säga att jag inte påverkas men samtidigt så vet jag att jag påverkas, tex man blir inspirerad. Och det
blir man ju varje dag, men det blir jag även om jag ser snygga personer på stan eller via sociala medier.”
(Anonym respondent, tabell 7)
“Låg självkänsla samt ilska (tyvärr)” (Anonym respondent, tabell 7)
“Känner ingen press alls, bryr mig inte mycket om reklam” (Anonym respondent, tabell 7)

Tabell 7: Hur påverkas du av reklam eller kommunikation från modeföretag utifrån traditionella
könsstereotyper?

Mer än hälften av de svarande känner sig påverkade av modeföretagens ideal varje dag eller
varje vecka (Diagram 8). Den marknadsföringskanal där påverkan är som störst är sociala
medier (Diagram 9).
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Diagram 8: Hur ofta upplever du att du påverkas av modeföretagens ideal?

Diagram 9: Vilken marknadsföringskanal anser du att du påverkas mest av?

5.4.4 Könsstereotypisk kommunikation
I nedan fråga (Tabell 10) ges möjlighet att svara flera alternativ. Resultatet visar att de
svarande upplever stor skillnad på hur män kontra kvinnor framställs i
marknadsföringssammanhang. Majoriteten svarar att kvinnor i marknadsföring framställs
sexistiskt, med mindre kläder på sig, objektivt, underlägsna, samt att en större mängd
ideal om kvinnan framställs i kommunikationen. Ett måttligt resultat syns hos de
svarande att män framställs på liknande sätt som kvinnan, dock i jämförelse blygsamma
procent. Omkring 11% av de svarande anser de inte vara någon skillnad på hur män eller
kvinnor framställs i marknadskommunikationen. Utifrån nedan kommentarer anses både
män och kvinnor ha samma påtryckningar om ideal eller sexistiska framställning. Dock
kan vi kan dra slutsatsen att den generella uppfattningen hos de svarande är att en negativ
framställning av kvinnan är som mest förekommande i marknadskommunikation.
“Män/kvinnor framställs sexistiskt på olika sätt och har olika ideal att leva upp till. En man förväntas vara på
ett sätt utifrån reklam och kvinna ett annat.” (Anonym respondent, tabell 10)
“Men självklart har män också otrolig påtryckning av samhällets ideal (bildade av bla reklam mm)”
(Anonym respondent, tabell 10)
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Tabell 10: Vilka skillnader och likheter upplever du i hur marknadsföringen från modeföretag innehållande män
eller kvinnor är utformad?

Majoriteten av de svarande upplever att modeföretagen bidrar till stereotypiska ideal för
både män och kvinnor (Tabell 11). Även i denna fråga gavs möjlighet att välja flera
alternativ som svar. Ingen av de svarande har angivit att modeföretagen bidrar med mer
jämställda ideal i sin marknadskommunikation, dock syns i nedan kommentarer att de
svarande registrerar de modeföretag som arbetar för att sudda ut ideal och
könsstereotyper. En av de svarande har även poängterat att kvinnan är mindre bunden när
det kommer till att klä sig manligt och att det finns en större acceptans för en kvinna att
göra det. Hon nämner Åhlens kampanj “bryt klädmaktsordningen” som exempel och den
uppståndelse som blir när en man framställs för kvinnlig i marknadsföringssammanhang.
“Många företag bidrar till stereotyper för alla, somliga bidrar till motsatsen (ex Acne, Hope)” (Anonym
respondent, tabell 11)
“Jag upplever att det skiljer otroligt mycket mellan olika modeföretag. Vissa har kommit jättelångt och
andra verkar inte alls bry sig om att det finns ett problem kring idealen som porträtteras.” (Anonym
respondent, tabell 11)
“Ibland får kvinnor klä sig "manligt" eller "manligt men med kvinnliga snitt". Men sällan tvärtom för män.
Blev ju en stor grej av att en man hade scarf (anses kvinnligt! Var den lila?) i Åhlens kampanj. (Anonym
respondent, tabell 11)

Tabell 11: Anser du att modeföretagens kommunikation bidrar till vissa ideal om hur man bör se ut eller klä sig
som man respektive kvinna?
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5.4.5 Konsumtion
Utifrån svaren i tabell 12 anser omkring 40% av de svarande att modeföretagen bidrar till
att man konsumerar mer traditionellt feminina kläder. Omkring 31% av de svarande anser
att de inte inte påverkas av modeföretagens kommunikation av könsstereotypiska kläder.
Ytterligare ca 16% svarar att de inte påverkas av modeföretagens kommunikation, men
att de ändå anpassar sin konsumtion till en könsstereotyp. I nedan kommentar har en av
de svarande uttryckt en bristande tillgång till en viss produkt, och att modeföretagen då
påverkar henne till den mån att hon känner sig tvingad att köpa en annan eller en viss
sorts produkt. Utifrån kommentaren kan man anta att produkten möjligtvis inte anses vara
inom ramen för målgruppen eller helt enkelt inte för en kvinna.
“Nej, dock anser jag att modeindustrin påverkar min klädsel vare sig jag vill eller inte, senast reflekterade
jag över hur svårt det är att hitta "vanliga" T-shirts hos de större kedjorna. Det är tydligen inte modernt.
Jag känner mig tvingad att köpa vissa sorters kläder för att det helt enkelt inte finns något alternativ.
(Anonym respondent, tabell 12)

Tabell 12: Upplever du att modeföretagens kommunikation bidrar till att du anpassar din konsumtion av kläder
till en könsstereotypisk grupp?

5.4.6 Respons och effekt
För att besvara frågan “Kan du ge något konkret exempel på när du har upplevt en tydlig
könsstereotypisk marknadsföring från modeföretag?” har de svarande fått ange en kort
svarstext och följande är en sammanställning av svaren samt några av kommentarerna. När
det gäller marknadsföring av produkttyper som upplevts som könsstereotypisk har produkter
som stått i fokus varit smink, underkläder, badkläder, väskor, parfymer, barnkläder samt
träningskläder. Varumärken eller modeföretag som nämnts i frågan vars marknadsföring har
upplevts som könsstereotypisk har varit framförallt American Apparel, men även Kappahl,
Lindex, H&M, Zara, Nelly, Victoria´s Secret, Calvin klein och Dolce & Gabbana. Några
kommentarer som de svarande gett är följande:
“Lindex (osäker om det var just det företaget) där män i underkläder satt i en soffa, avslappnar, coolt och
hängde. Kvinnorna som förs i underkläder fick inte vara lite sköna och naturliga i en soffa utan framstod
som de alltid framstår i underklädesreklam.” (Anonym despondent i frågan: Kan du ge något konkret
exempel på när du har upplevt en tydlig könsstereotypisk marknadsföring från modeföretag?)
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“Barnkläder. Flickor i rosa tyll som ser underlägsna och söta ut, bredvid pojkar som tar betydligt mer plats,
med tuffa mörka kläder.” (Anonym despondent i frågan: Kan du ge något konkret exempel på när du har
upplevt en tydlig könsstereotypisk marknadsföring från modeföretag?)

“Vinterhalvåret! Kvinnor ofta kappor men klänning, klack o nylonstrumpa. Män i samma är fullt påbylsade
med kängor och långbyxor, o gärna mössa! Varför skulle kvinnor vilja frysa mer?!” (Anonym despondent i
frågan: Kan du ge något konkret exempel på när du har upplevt en tydlig könsstereotypisk marknadsföring
från modeföretag?)

“Barnklädesföretag som skickade ut mail med ord och innebörd: tuffa killar, söta tjejer” (Anonym

despondent i frågan: Kan du ge något konkret exempel på när du har upplevt en tydlig könsstereotypisk
marknadsföring från modeföretag?)

“Kan vara så banala saker som när de gör reklam för armbandsur och både männen och kvinnorna går runt
nakna med bara klockan på armen. Kvinnan är då smal och snygg medan mannen är väldigt maskulin. Eller

bara klädreklamer har väldigt smala snygga tjejer, oftast lättklädda. Se bara reklam för tex HM lindex zara,

med mera.” (Anonym despondent i frågan: Kan du ge något konkret exempel på när du har upplevt en tydlig
könsstereotypisk marknadsföring från modeföretag?)

Många av de tillfrågade nämner bikini reklamer i denna fråga med en gemensam uppfattning
om att dessa mestadels känns könsstereotypiska när det kommer till hur kvinnan framställs,
ofta sexistiskt, avklätt och smala kvinnokroppar. Den generella uppfattningen är att all
marknadskommunikation upplevs som tydligt könsstereotypisk. Stereotypisk kvinnlig
marknadsföring uppfattas som glatt och lättsam, medans strikt och macho karaktäriserar det
stereotypiska manliga i kommunikationen. De svarande påpekar även själva butiks-upplägget
och hur olika typer av plagg är kodade efter färg som anses tillhöra kön - blått, grått och svart
på den manliga sidan - rosa och vitt på den kvinnliga. Många reagerar på specifika kampanjer
där skillnaderna i marknadsföringssammanhang är tydliga. Barnkläder är en återkommande
kommentar i frågan där de könsstereotypiska budskapet upplevs som tydligt förekommande.
För att besvara frågan “Kan du ge något exempel på när du har upplevt en tydlig
normbrytande marknadsföring från modeföretag?” har de svarande fått ange en kort
svarstext och följande är en sammanställning av svaren samt några av kommentarerna. De
varumärken eller modeföretag som nämnt vars marknadsföring upplevts som normbrytande
var framförallt Åhléns, men även Hope, Weekday, Daisy grace, Monki, H&M, Kappahl,
Villervalla och Polarn&Pyret. Produkttyper som upplevdes som normbrytande som nämndes
var bland annat unisexkläder,  plus-size kläder samt smycken och accessoarer. Nedan följer
ett antal kommentarer från de svarande:
“Åhléns kampanj om "klädmaktsordning"” (Anonym respondent i frågan: Kan du ge något exempel på när
du har upplevt en tydlig normbrytande marknadsföring från modeföretag?)

“Modeföretaget Hope visade upp "no gender" och unisex kollektioner på fashion week. De vill erbjuda

kunden friheten att välja det de själv gillar”  (Anonym respondent i frågan: Kan du ge något exempel på när
du har upplevt en tydlig normbrytande marknadsföring från modeföretag?)
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“Män i mer feminina kläder och ljusare färger.”  (Anonym respondent i frågan: Kan du ge något exempel på
när du har upplevt en tydlig normbrytande marknadsföring från modeföretag?)

“Åhlens hade ju en kampanj för ett tags sedan men kommer inte ihåg om den innehöll alla kroppsstorlekar
eller bara normsmala. Få ser ut som modeindustrins ideal och det är på tiden att det syns så att mode blir
mer inkluderade. Mode skall vara för alla och det skall vara kreativt och öppet. Vi har en lång väg att gå

men det är inte omöjligt.”  (Anonym respondent i frågan: Kan du ge något exempel på när du har upplevt en
tydlig normbrytande marknadsföring från modeföretag?)

De svarande nämner i denna fråga att en del av de företag som de i tidigare fråga anser ha
tydliga könsstereotypiska budskap i deras marknadskommunikation, nämligen H&M och
Kappahl. Den normbrytande marknadsföring som är väsentlig och igenkännbar hos de
svarande är den som innehåller specifika kampanjer. Ett modeföretag som respondenterna
förknippar med normbrytande marknadsföring är Åhlens. Åhlens förekommer ofta som svar i
denna fråga och då uppfattas en positiv inställning till företagets kommunikation utifrån de
svar som ges . Många nämner även modeföretag som arbetar med genus i sitt sortiment,
exempelvis med unisex kläder, färger eller barnkläder som inte är könskoder. De svarande
nämner marknadsföring där modeller visas av alla storlekar eller hudfärg eller där män bär
kvinnokläder och viceversa.
För att besvara frågan “Har du upplevt någon reklam eller kommunikation som provocerande
när det kommer till könsstereotyper/ideal? I så fall varför?” har de svarande fått ange en kort
svarstext och följande är en sammanställning av svaren samt några av kommentarerna. De
varumärken eller modeföretag som nämns vars kommunikation upplevts provocerande
gällande könsstereotyper och ideal var framförallt American Apparel, men även Valentino,
Marc Jacobs, Åhlens, Bianco Footwear och Monki. De produkttyper som nämndes i frågan
var bilar, skor, stereotypiska kläder, produkter för viktminskning, barnkläder, underkläder,
badkläder samt kläder för maskerad eller utklädnad. Nedan följer några kommentarer från de
svarande:
“En reklam som kom tidigare i år var en från Bianco Footwear, där de i princip demonstrerar, lyfter
kvinnofrågor - hur de får mindre betalt än män. Deras anledning till att kvinnor ska få bättre betalt är att våra
underkläder är dyrare, att klippa sig som tjej är dyrare etc. Tycker att den är otroligt löjlig, och reklamer som
dessa gör att seriösa reklamer som lyfter kvinnor, utan att trycka ner män, inte tas på allvar tyvärr.” (Anonym
respondent i frågan: Har du upplevt någon reklam eller kommunikation som provocerande när det kommer till
könsstereotyper/ideal? I så fall varför?)
“Viktminskningsreklam använder oftast kvinnliga representanter. Känns som att det är mer fokus på att
kvinnor ska tänka på sin vikt” (Anonym respondent i frågan: Har du upplevt någon reklam eller
kommunikation som provocerande när det kommer till könsstereotyper/ideal? I så fall varför?)

“American apparel - när samma skjorta visades upp av manlig och kvinnlig modell. Men den kvinnliga
extremt sexig.“ (Anonym respondent i frågan: Har du upplevt någon reklam eller kommunikation som
provocerande när det kommer till könsstereotyper/ideal? I så fall varför?)

“Ja typ alla american apperals kampanjer? För att tjejerna alltid ser ut som undergivna anorektiska

prostituerade. De visade lättklädda kvinnor som äter banan, hällde mjölk över sig och slickar på dockor osv.
Kvinnorna framställs som sexobjekt!” (Anonym respondent i frågan: Har du upplevt någon reklam eller
kommunikation som provocerande när det kommer till könsstereotyper/ideal? I så fall varför?)
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“Att alla kvinnor som porträtteras är normsmala, att kvinnor ska vara sexiga och avklädda. “normal” eller
“överviktig”” (Anonym respondent i frågan: Har du upplevt någon reklam eller kommunikation som
provocerande när det kommer till könsstereotyper/ideal? I så fall varför?)

“Jag tycker det är mest provocerande reklam att försöka göra tvärtom med könsstereotyperna. Att män ska

se ut som kvinnor och kvinnor som män. För att kvinnor är kvinnor och män är män. Jag tycker att det är fint
med en feminin kvinna i typiskt kvinnliga kläder och fint med en maskulin man i typiskt manliga kläder.”

(Anonym respondent i frågan: Har du upplevt någon reklam eller kommunikation som provocerande när det
kommer till könsstereotyper/ideal? I så fall varför?)

Många av de svarande i denna fråga kopplar kvinnokroppen till den typ av marknadsföring
som upplevs provocerande. Kvinnan framställs underlägsna, ointelligenta, ytliga och
nakna, samt oftast onaturligt smala. Det poängteras även att en del marknadsföring av
provocerande karaktär när det gäller att lyfta feministiska frågor eller orättvisor för
kvinnan upplevs att inte tas på allvar på grund av dess oseriösa framställning. Samtliga
redan nämnda företag och exempel på deras marknadsföring framgår även här (Åhlens,
American Apparel, Monki) och kritiseras eller beröms av de svarande. Många av de
svarande nämner en typ av provocerande marknadsföring innefattande könsstereotyper och
ideal som den där kvinnor bär typiskt manliga plagg och kvinnan bär typiskt manliga
plagg. Framförallt är det kvinnor och kvinnoideal som upplevs känsloladdade och som
främst förekommande i svaren, men det nämns även en del ideal om män som extremt
vältränade eller liknande i marknadsföring. Dock upplevs skillnaden mellan kvinnor och
män i provocerande marknadsföring som stor, där kvinnan oftast framställs mer av negativ
framtoning eller att kvinnan visas i våldsamma situationer/miljöer med män som ser
“sexiga” ut. En andel av de svarande anser att det provoceras alldeles för lite i reklam.
5.4.7 Kommunikation med genusperspektiv som konkurrensfördel
I nedan fråga och tabell (Tabell 13) om fördelar och nackdelar med könsstereotypisk
marknadsföring samt fördelar och nackdelar med en mer normbrytande marknadsföring fanns
möjlighet till att svara flera alternativ. Majoriteten av de svarande anser att de traditionella
könsrollerna förstärks, vilket framgår i svarsalternativet som en nackdel. Dock anser omkring
10% att det inte finns några för- eller nackdelar, eller att könsstereotypisk marknadsföring
underlättar i köpbeslut. En väsentlig andel av de svarande tycker även att könsstereotypisk
marknadsföring begränsar de valmöjligheter som ges, kanske beroende på osäkerhet att gå
utanför den könsstereotypiska ramen. 15% av de svarande anser att en fördel med
könsstereotypisk marknadskommunikation är att den bidrar med tydlighet och identifierbara
produkter. En av kommentarerna från de svarande var att det “Underlättar pga vana av
könsroll, samt att jag passar relativt mycket in i den "friska" bilden av vad/hur en kvinna
är/ser ut”
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Tabell 13: Vad anser du att det finns för för- eller nackdelar med könsstereotypisk marknadsföring?

När det kommer till huruvida normbrytande marknadskommunikation bidrar med föreller nackdelar (Tabell 14) svarar den större delen svarande att denna typ av
kommunikation skapar fler valmöjligheter, sätter individen i fokus snarare än könsrollen,
samt att traditionella könsstereotyper suddas ut. Även i denna fråga är flera
svarsalternativ möjliga. Ett fåtal av de svarande anser normbrytande marknadsföring
skapa otydlighet eller försvåra köpbeslut. En av de svarande vill understryka att
normbrytande reklam bör vara inkluderande, och inte sårande för att kunna vara
fördels-skapande. En slutsatts kan dras av föregående fråga (vilka för- eller nackdelar kan
det finnas med könsstereotypisk marknadsföring) och nedannämnda (vilka för- eller
nackdelar kan det finnas med normbrytande marknadsföring) i det att de svarande anser
könsstereotypisk kommunikation begränsa valmöjligheter, och normbrytande
marknadsföring bidra med valmöjligheter. En kommentar från de svarande var att en mer
normbrytande marknadsföring är “Inkluderande, och inte sårande”.

Tabell 14: Vad anser du att det finns för för- eller nackdelar med en mer normbrytande marknadsföring?

Tabell 15: Anser du att det viktigt att företag inom modebranschen arbetar för att bryta stereotypiska
uppfattningar om kvinnligt och manligt? Varför?
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Majoriteten av de tillfrågade anser det viktigt för modeföretagen att försöka bryta
könsstereotypiska uppfattningar om manligt och kvinnligt, då för möjligheten att skapa
jämställdhet, inte bidra med eller skapa könsstereotypiska uppfattningar, samt skapa
medvetenhet om problemet (Tabell 15). En av de svarande förklarar att den egna
uppfattningen om manligt och kvinnligt samt förmågan att ta egna beslut utan att låta sig
påverkas av kommunikation är det viktigaste. Ansvaret och att bedömningen ligger hos en
själv menar den svarande, men att kvinnan framställs som underlägsen ogillas starkt. Dock
anser den större delen av de svarande att modeföretagen bör ta sitt ansvar i frågan. Flera
svarsalternativ för denna fråga var möjligt. En kommentar från de svarande utifrån ovan
tabell var “Jag tycker var och en kan ta till sig det som passar för dem själva vare sig det är
manligt eller kvinnligt. Man får ta sitt egna beslut, det är ens eget ansvar.. ogillar dock starkt
om kvinnor framställs som underlägset kön!”
I nedan tabell (Tabell 16) och fråga kunde de svarande endast välja ett alternativ. För att
modeföretagen inte skall förhöja de stereotypiska uppfattningarna om kvinnligt och manligt
så anser omkring 38% av de svarande att modeföretag bör inspirera till att klä sig och se ut
som man själv vill. Att bidra med inspiration och frigöra de stereotypiska uppfattningar
genom att bidra med mindre könsstereotypisk marknadsföring prioriteras av den större delen
svarande. Omkring 15% anser att kommunikation kring olika ideal för kvinnor, såsom
exempelvis ideala kring kroppsform, bör minskas i marknadsföringssammanhang. En
förvånansvärt mindre andel av de svarande anser unisexmode eller könsöverskridande mode
som viktigast för att bryta uppfattningar om manligt och kvinnligt. Ett fåtal svarar även att
modeföretagen inte behöver förändra något eller att de redan arbetar tillräckligt med frågan
för att bryta de stereotypiska modet. Att modeföretagen bör arbeta tydligare i sin
kommunikation för att förmedla värderingar anser en av de svarande. Svarsalternativet
“mindre ideal för män att leva upp till i marknadsföring” är det ingen av våra svarande som
väljer som något modeföretag kan arbeta med för att bryta könsstereotypiska uppfattningar.

Tabell 16: Vilken faktor anser du är viktigast för modeföretag att arbeta med för att inte spå på stereotypiska
uppfattningar om kvinnligt och manligt?
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6. Analys
I detta avsnitt analyseras den empiriska informationen - intervjuer, butiksobservation samt
enkätundersökning - och sammankopplas med de teoretiska modellerna. Intervjuerna med
reklamansvarig på Åhlens samt observationer av butikerna fungerar som verktyg för att
analysera företagets kommunikation till marknaden. Åhléns analyseras som avsändaren av ett
budskap utifrån ett företagsperspektiv - kommunikationsstrategier på företaget samt ur ett
butiksperspektiv - kommunikationen som sker i butiksmiljö och närmast kunden.
Enkätundersökningen ses som konsumentperspektiv i analysen, där de tillfrågade
representerar mottagaren av marknadskommunikationen. Resterande delar i
kommunikationsprocessen såsom störningar samt återkoppling analyseras även med hjälp av
undersökningarna. För att analysera identiteten används främst intervjuerna. En analys av
profilen bottnar främst i butiksobservationen och imagen i enkätundersökningen. De
väsentliga faktorerna i analysen som vi anser vara utmärkande utläses i en sammanfattning av
båda modellerna var för sig. Avslutningsvis sammankopplas modellerna tillsammans med
den övergripande genusteorin.

6.1 Kommunikationsprocessen
Kommunikationsprocessen är ett verktyg för sändaren att förmedla ett budskap till
mottagaren. Processen innehåller ett ständigt utbyte av information mellan avsändare och
mottagare där det grundläggande avsiktliga syftet för sändaren är att övertyga om ett visst
budskap. Under processens gång integrerar olika störningsmoment som försvårar mottagarens
möjlighet att uppfatta eller tolka budskapet i dess korrekta betydelse (Gezelius &
Wildenstam, 2011). I analysen av genomförda undersökningar fungerar Åhlens som
avsändare och de svarande i enkätundersökningen som mottagare. Själva budskapet som
sänds ut består av en kommunikation kring genus där Åhlens vill framhäva faktorer såsom
jämlikhet, jämställdhet och mångfald och där konsumenten är mottagare av budskapet.
6.1.1 Sändare och budskap
I en av intervjuerna beskrivs syftet av Åhlens kommunikation som en önskan att förmedla de
interna värderingarna inom genusfrågor och att dessa ska uppfattas av konsumenten. Ett sätt
som Åhléns arbetar med kommunikation är genom exempelvis kampanjer kopplade till
genusfrågor där företaget tar ställning till att vilja bryta könsstereotypiska uppfattningar samt
skapa en medvetenhet kring frågan. Den media som används för att framhäva och förmedla
budskapet på marknaden är rörliga kanaler, TV, hemsidan och till stor del olika sociala
medier. Även butikens utformning och personalen är ett sätt att sända ut och sprida företagets
budskap och värderingar. Personalen får daglig information och uppdateringar kring
företagets budskap och värderingar genom datorerna i butiken och blir därefter ett redskap för
att sända ut företagets värderingar kring genusperspektivet ut till kunden. Hur väl informerad
och medveten personalen är kring könsstereotypiska uppfattningar är även något som
påverkar butikens utformning. I en av intervjuerna förklaras det att det är medarbetarna i
företaget som är de viktigaste ambassadörerna för att nå ut med värderingar och budskap
kring genus. Ett annat exempel på hur de arbetar med genusfrågor är genom workshops med
andra företag som utbildar och arbetar med ämnet. I dessa workshops deltar de som är
ansvariga inom företaget att driva frågor kring interna värderingar så som genus.
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Respondenten från intervjuerna upplever en komplexitet i att förändra hur mottagaren tolkar
eller uppfattar själva Åhlens som varumärke. Intervjun visar också att Åhlens väljer att
fokusera på deras värderingar i marknadsföringssammanhang, att synas och höras samt våga
ta ställning till dessa frågor. Ett engagemang som kanske medför att det kommersiella syftet
att sälja modeprodukter och att presentera Åhlens som varumärke hamnar i skymundan.
Intervjurespondenten pratar mycket om hur viktigt det är att ha en tydlig utgångspunkt internt
inom företaget för att på så sett kunna förmedla tydlighet i budskap för mottagaren. “Det
handlar om all kommunikation som vi ger, att man tar på sig de “glasögonen” och tänker på
modellernas uttryck, om modellen är subjekt eller objekt” (Intervju, Reklamansvarig på
Åhléns, 14.1 Bilaga 1).
6.1.2 Kommunikation av budskap i butik
Vid butiksobservationen syns ett tydligare fokus på försäljning och på produkten.
Butiksmiljön och dess utformningen tar förvisso avstamp i företagets värderingar kring genus
och andra värdeord såsom exempelvis mångfald, dock kan förhållandet mellan vad
kommunikationen säger och hur butiken upplevs uppfattas som missvisande. Åhlens budskap
i kommunikationssammanhang är starka och tydliga men upplevs inte lika distinkt i
butikerna. Ett tydligt exempel på hur Åhlens arbetar i butik med värderingar kring genus är
hur barnavdelningen är indelad utefter storlekar istället för kön. Eftersom det är i
butiksmiljön som företaget når ut till sina mottagare och eftersom just kundbemötandet
förklaras av vår respondent som en såpass viktig aspekt i att förmedla värderingarna så bör
denna överensstämma med deras kommunikation. Efter våra observationer kan vi konstatera
att det saknas skyltdockor i butiksmiljön. Åhlens använder sig inte heller av andra liknande
kommunikationsmedel som man vanligtvis är van vid butik, såsom skyltning eller
tv-skärmar.
6.1.3 Mottagare och respons
Mottagaren av budskap är konsumenten som befinner sig på marknaden och är i detta fallet
enligt vår undersökningsstruktur den kvinnliga konsumenten.  Gezelius & Wildenstam (2011)
förklarar att mottagaren måste vara selektiv i sin process att tolka den stora mängd budskap
och intryck som kommuniceras på marknaden. Utefter enkätundersökningen finns en
indikation som tyder på att det råder samklang mellan avsändare och mottagarens perception
över företaget Åhléns värderingar. De svarande i enkätstudien anger Åhlens som exempel för
att förändra de stereotypiska uppfattningarna inom modebranschen vid ett flertal tillfällen,
vilket tyder på en lyckad kommunikationsmetod. Detta tyder även på möjligheter för Åhlens
att kunna utforska  och utöka sin informationsbas med hjälp av den överensstämmande
konsumenters input.
När det gäller kommunikation och marknadsföring allmänt i modesammanhang reflekterar de
svarande i enkätundersökningen vid ett flertal gånger över modellernas uttryck och sexistiska
framtoning. Majoriteten inom frågor som berör just detta anser att kvinnan ofta framställs
objektivt, nakna, med onaturliga kroppsideal, ointelligenta eller ytliga i könsstereotypisk
marknadskommunikation. Alltså ligger kvinnosynen eller maktaspekten mellan män och
kvinnor i nära kontakt med det som anses vara stereotypisk marknadsföring hos de svarande i
undersökningen eller mottagaren. Därav ett fokusämne som kan vara fördelaktigt för
företagen att använda sig av på rätt sätt för att skapa konkurrensfördelar. Faktorer som spelar
in för att genomföra en lyckad kommunikation är exempelvis sådant som överensstämmer
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med mottagarens behov eller koppling till området. I och med att resultaten från
enkätundersökningen visar på starka åsikter kopplat till kvinnokroppen och hur ideal
framställs i kommunikation så skulle Åhlens kunna ta hand om dessa reaktioner med hjälp av
skyltdockor i butik exempelvis. Exempelvis skulle de kunna använda sig av skyltdockor av
“plus-size” eller klä på en skyltdocka föreställande en kvinna i unisexkläder.
Enkätundersökning tyder även på att en negativ upplevelse av könsstereotypisk
kommunikation från modeföretag kan vara svårt att överkomma i hur konsumentens framtida
uppfattning om företaget kommer se ut. Många av de tillfrågade i enkäten antyder om och
förklarar specifik könsdiskriminerande kommunikation. En del kampanjer eller liknande
nämns som var aktuella en tid tillbaka, vilket tyder på att det är denna negativa typ av
kommunikation kan etsa sig fast hos mottagaren och är det som fortfarande associeras till
företagets generella marknadskommunikation. Detta kan vara problematiskt för de företag
som använder sig av könsstereotypisk kommunikation då budskap kan verka missvisande
eller diskriminerande och kan bidra till negativa uppfattningar kring företaget, det vill säga
bidra till minskad lönsamhet. Trots att många var positiva till Åhlens kampanj “bryt
klädmaktsordningen” enligt enkätundersökningen, kritiseras kampanjen och ses som något
negativt hos en del, bland annat en svarande anser att man borde låta män vara män och
kvinnor vara kvinnor. Även när det gäller Åhelns strategi i butik att inte kategorisera färg
utefter kön i deras barnsortiment så kan liknande negativa kommentarer utläsas hos de
svarande i enkätundersökningen.  För att kunna lyckas med sin kommunikation och nå
konkurrensfördelar är det därför viktigt att uppföljningarna samt återkopplingen av
marknadseffekten görs effektivt och kontinuerligt.
6.1.4 Störningar
Att Åhlens på ett framgångsrikt sätt har etablerat sig som ett modeföretag som tar ställning
inom genusfrågor kan vara ett resultat av att mottagaren anser budskapen vara av intresse,
ligga rätt i tiden eller uppfattas tydligt i mediabruset. Utformningen samt tydligheten i
budskapet är viktig för att kunna ta sig förbi de störningsmoment som mottagaren hanterar i
sin tolkningsprocess (Gezelius & Wildenstam, 2011). Tydlig marknadskommunikation
registreras som igenkännbar eller ihågkommen hos de svarande i vår enkätstudie när den
innehåller specifika kampanjer som är värderingsgrundande. Marknadsföring som anses vara
normbrytande eller provocerande väcker känsloladdade åsikter och är ofta förekommande i
svaren, däribland Åhlens kampanjer som exempelvis “bryt klädmaktsordningen”. Att
använda sig av provocerande marknadskommunikation som för att visa tydlighet kan därav
resultera i en positiv budskapsförmedling då mottagen registrerar och kommer ihåg denna i
mediebruset. Enkäten tyder även på resultat att Åhlens kommunikationsstrategi är av hög
frekvens och räckvidd, vilket kan vara en konkurrensfördel i sig då en stor andel uppfattar
deras budskap.
6.1.5 Återkoppling
Återkopplingsprocessen fungerar som uppföljning och måste tillämpas av företagen för att
kunna lyckas med sin marknadskommunikation. Gezelius & Wildenstam (2011) förklarar
även tyngdpunkten av mottagarens möjlighet till återkoppling och respons av budskap för att
ett budskap skall uppnå resultat. Den reklamansvariga för Åhléns förklarar att uppföljning av
kampanjer i marknadsföringssammanhang samt återkoppling hos konsumenter är viktigt för
att kunna driva vidare det interna arbetet och skapa engagemang. De främsta kanaler där hon
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upplever konkret och direkt feedback från mottagare är på sociala medier, såsom Facebook.
Återkopplingen kan ske i form av både positiv och negativ feedback men framförallt är det
att väcka engagemang som är det önskvärda målet för kommunikationen förklarar hon. Efter
vår enkätundersökning kan det konstateras att de svarande främst och som starkas upplever
marknadskommunikation på sociala medier. De sociala medier som används mest flitigt av
de svarande är Instagram och Facebook. Gezelius & Wildenstam (2011) förklarar att om man
med framgång vill förmedla ett budskap bör man som avsändare undersöka var och hur man
skall verka för att bli ihågkommen. I vår enkätundersökning förklarades att de svarande
känner sig starkt påverkade av kommunikation och framförallt i olika sociala medier. När vi
ställde mer konkreta frågor kring genusrelaterade budskap i kommunikation var det många
som hade åsikter och ville göra anspråk på den. Mottagaren påverkas av och reflekterar kring
kommunikation, men kan behöva en inbjudan eller konkret fråga för att ge respons.
6.1.6 Återkoppling i butik
För att Åhlens på ett framgångsrikt sätt skall nå ut med värderingar och budskap krävs
feedback i form av återkoppling från mottagaren - kunden. Under butiksobservationen
förklarade personalen att de måste vara kunniga inom områden eller frågor som
kommuniceras i olika kanaler och sammanhang. Personalen förklarade under observationerna
att de ibland får positiva kommentarer kring exempelvis hur barnavdelningen är indelad. För
att kunna få ytterligare och mer omfattande feedback skulle man kunna skylta och informera
tydligare även i butiksmiljön med företagets marknadskommunikation på ett visuellt vis. På
så sätt så skulle mottagaren i butik bli påmind av den kommunikation som visats på andra
kommunikationskanaler och kanske direkt på plats reagera på den. Butiken är även den en
kommunikationskanal.
6.1.7 Sammanfattning
Feedback och respons kan utläsas och formas till fördelaktiga verktyg för ett företags
kommunikationsstrategi. Avslutningsvis ser vi en möjlighet för ett modeföretag som Åhlens
att kunna få tydlig feedback och reaktioner på deras kommunikation är att i större
utsträckning öppna upp till en diskussion. Genom att faktiskt ställa en konkret fråga i
kommunikationen eller att i butiksmiljön påminna om den kommunikation som visas i andra
kanaler. Åhlens kommunikationsstrategi är lyckad, men för att ytterligare öka mottagligheten
och reaktionerna på deras kommunikation kring värderingar och budskap finns potential att
hämta i butiksutformningen.

6.2 Identitet - Profil - Image
Gezelius och Wildenstam (2011) menar att det är idealt att företagets profil och identitet
överlappat med omvärldens bild av företaget, imagen, eftersom det betyder att målgruppens
uppfattning stämmer överens med företagets egen uppfattning och hur det vill att det
kommuniceras. Vidare beskriver Gezelius och Wildenstam (2011) att detta är något som kan
ge företaget en konkurrensfördel.
6.2.1 Identitet
Respondenten från intervjun förklarar att Åhléns grundpelare är bland annat jämlikhet,
jämställdhet, mångfald och hållbarhet, och att de anser att det är viktigt att försöka bidra med
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förändringar och att man ständigt externt och internt arbetar med att försöka bryta
könsbestämda föreställningar, framförallt för att skapa en medvetenhet kring frågan.
Huvudkontoret och ägare bestämmer kring företagets värdegrunder som sedan influerar
Åhléns sätt att tänka och influerar övrig personal. I intervjuerna framgår det att ett samarbete
mellan modeföretag och kommunikationsbyråer såsom reklam- och PR är lyckosamt i den
mån där båda inriktar sig på liknande värderingar. Man kan på så sätt utöva tydlighet genom
att till fullo leva efter värderingarna inom varje steg. Att ha tydliga intern värderingar och
målbilder, kan stärka företagets identitet, vilket i sin tur gör det enklare för konsumenten att
uppfatta dessa värderingar.
6.2.2 Profil
Åhlens vill inspirera till att man får uttrycka sin identitet hur man själv önskar och strunta i
normer för hur man skall klä sig. Däremot har de separata dam-och herravdelningar vilket
sätter sig emot denna interna bild av företagets identitet och kan leda till en mindre tydlig bild
av företagets värderingar. Den målsättning som Åhléns har om deras profil - den bild
företaget vill kommunicera till omvärlden - är att vara ett könsneutralt varuhus. Åhlens
använder sig av unisex kläder i sin kommunikation och har varumärken med sortiment av
unisex kläder. De använder sig även av kampanjer där de uppmanar om att välja fritt, genom
att exempelvis klä en man i en damscarf i deras kampanj “bryt klädmaktsordningen”. Man
arbetar även med olika workshops inom företaget för att bedriva arbetet kring värdeorden
såsom genus och mångfald.
6.2.3 Image
De svarande i enkätundersökningen  anser att en av de viktigaste aspekterna som
modeföretag bör arbeta med för att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring manligt och
kvinnligt är att skapa en medvetenhet kring problemet. Detta tyder på att Åhléns arbetar på ett
sätt som konsumenten samråder med och som stämmer överens med konsumenten behov,
vilket är något som kan skapa en fördel på marknaden för Åhléns. I
kommunikationssammanhang blir det tydligt att Åhlens arbetar kring genus och i detta fallet
har det skapat en fördel för Åhlens i och med deras image - omvärldens bild av företaget kan bli tydlig. Resultatet av enkätundersökningen visar att Åhlens har lyckats med att skapa
ett tydlig budskap till konsumenten genom tydlighet kring företagets värderingar och
precision i kommunikationen. Enkätundersökning pekar på att Åhléns, Acne och Hope
återkommer som företag där konsumenterna ser att de vill kommunicera ut värderingar kring
genus. Undersökningen visar även delade åsikter när det kommer till hur man tolkar och
uppfattar kommunikationen eller budskapen om unisexkläder eller produkter som bryter mot
de klassiska stereotypiska uppfattningarna. Själva produkterna tycks vara mindre avgörande
för att kunna uppfatta ett budskap. Det är de interna värderingarna som framförallt blir
avgörande. Enkätundersökningen förklarar alltså att en inspirerande kommunikation med
tydliga ställningstagande är mest avgörande när det kommer till att uppfatta budskapet.
Denna inspirerande kommunikation skulle kunna förstärkas ytterligare i butiksmiljön och då
fungera som ännu ett verktyg till konkurrensfördelar. Omvärldens bild av företaget skulle
kunna förstärkas ytterligare om identiteten genomlyser och kommuniceras i butikerna lika väl
som i marknadskommunikationen. Bilden av företaget och tydligheten i vad företaget står för,
skulle då kunna översättas till trygghet att välja Åhlens framför andra aktörer på marknaden.
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6.2.4 Sammanfattning
Resultatet av enkätundersökningen visar att Åhlens identitet och profil överensstämmer med
hur konsumenten uppfattar företagets värderingar. Företaget har lyckats skapa ett tydligt
budskap till konsumenten genom intern och extern tydlighet kring företagets värderingar och
genom precision i kommunikationen. Samma budskap och tydliga riktlinjer kring genus och
kommunikation sker både internt och externt. När identitet, profil och image överlappar
varandra kan företaget nå konkurrensfördelar i och med att målgruppens uppfattning stämmer
överens med företagets egna uppfattning och hur det vill att det kommuniceras.
Undersökningarna tyder även på att företagen kan få kritik för att de tar ställning, vilket i sin
tur kan ge motsatta effekt. Trots detta tror vi att företagen är medvetna om att kampanjerna
kan få både positiv och negativ kritik, men att de även i viss mån är ute efter att deras
kommunikation och marknadsföring ska få mycket uppmärksamhet i media och från
konsumenterna. Att Åhlens arbetar med workshops kring värdeord såsom genus är ett
exempel på hur företaget arbetar på olika plan inom organisationen för att skapa en identitet,
profil och image som överensstämmer. Våra resultat visar på att produkten är mindre
betydande när det kommer till att förmedla ett budskap av tydligt ställningstagande och att
mottagaren istället prioriterar inspiration i kommunikationssammanhang.

6.3 Övergripande genusteori
Hirdman (2004) menar att samhället upprätthåller och skapar ett system där kvinnor och män
tilldelas olika roller och positioner, vilket är ett påstående som även kan uppfattas i
enkätundersökningen där många av kvinnorna kunde känna igen sig i detta påstående.
Hirdman beskriver att det finns en isärhållning mellan könen (dikotomi) där det råder en
manlig överordning (hierarki) vilket i många fall är väldigt tydligt i just modebranschen, till
exempel beskriver Aspers & Godart (2013) att feminina och maskulina uttryck är tydligt
åtskilda i modebranschen, vilket kan ses genom bland annat separerade modevisningar, trots
att ett flertal företag nu har valt att kommunicera andra värderingar. Exempelvis beskriver
Aspers & Godart (2013) att feminina och maskulina uttryck är tydligt åtskilda i
modebranschen, exempelvis genom separerade modevisningar, men även i andra skeenden.
Hos Åhléns används exempelvis separata herr- och damavdelningar för att konsumenten
lättare ska finna vad den söker, vilket är något som stärker principen kring dikotomin, det vill
säga isärhållandet mellan män och kvinnor, och manligt och kvinnligt. Detta är ett exempel
på hur modeföretag som en del av samhället kan upprätthålla och skapa ett system där
kvinnor och män tilldelas olika roller och positioner. Barnavdelningarna på Åhléns är
däremot uppdelade utefter storlekar, och inte utefter kön, vilket är något som kan skapa en
förändring kring könssterotypiska uppfattningar. Connell (2003) menar även att det finns en
hierarki i samhället vilket ger mannen en överordnad ställning gentemot kvinnan. Då
samhället på många sätt är i förändring när det gäller stereotypiska uppfattningar kring
manligt och kvinnligt, är en indelning av herr- och damavdelningarna något som i framtiden
eventuellt kan resultera en negativ faktor för företagets lönsamhet, om ett mer
könsöverskridande mode efterfrågas av konsumenterna. Att Åhléns väljer att ha en
sammanslagen barnavdelning, och samtidigt använda sig av separata herr- respektive
damavdelningar är något som kan uppfattas som motsägelsefullt och skapa en osäkerhet kring
deras budskap om att bryta stereotypiska uppfattningar kring manligt och kvinnligt. Enligt en
av respondenterna från intervjun är denna uppdelning skapad för att underlätta för
konsumenten att finna det den söker, men en separation av avdelningar är även något som
kan leda konsumenten i en specifik riktning, snarare än att konsumenten själv får välja vilka
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plagg de vill bära. Detta är något som går emot många av påståendena kring Åhléns
värderingar, och är även ett exempel på problem som kan uppstå rent praktiskt hos företag
som vill arbeta ur ett genusperspektiv.
Konsumenten måste vara i ett mottagligt tillstånd för att budskapet ska nå fram och enligt
genusteorin påverkar hela samhället denna mottaglighet då det finns ett skapat system för
könsroller som uppmanar till varför eller till vad man känner sig påverkbar. Enligt resultaten
av enkätundersökningen och intervjuerna är konsumenten mottaglig. Framförallt stärks detta i
vår enkätundersökning där majoriteten av respondenterna uppfattar att kvinnor framställs mer
sexistiskt, att kvinnor har mindre kläder på sig, ett större ideal att leva upp till och framförallt
kan man se det genom att många svarat att kvinnor framställs mer objektivt och mer
underlägsna än vad män gör. I undersökningen poängteras bland annat att samma
produktkategori ofta marknadsförs på olika sätt beroende på om det är en manlig eller
kvinnlig modell, där respondenterna menar att kvinnan i många fall visas upp mer sexigt,
underlägsen och ointelligent. Detta är något som styrks i Schroeder & Borgersons (2005)
studie som visar att kvinnan framställs med mer objektivt, och kan bland annat ses genom att
männen i fler fall framställs mer gynnsamt än kvinnan och bland annat i större utsträckning
representerar intellekt, karaktär och personlighet. Hirdman (2004) menar även att den
manliga överordningen visar sig genom att männens handlingar värderas högre. För att
kommunikation kring genus skall kunna användas som konkurrensfördel så måste alla ta ett
ansvar då samhället är bidragande i hur mottagligheten hos konsumenter påverkas.
Konsumenterna och samhället måste alltså uppnå ett positivt mottagligt tillstånd för
kommunikationen kring genus för att denna ska lyckas som en konkurrensfördel.
Connell (2003) beskriver detta genom att det finns en genusordning som mannen generellt
vinner på, men att de som exempelvis går emot normen, “feminina män” kan även de
missgynnas av den här typen av genusordning. Om samhället på liknande sätt, som en del
modeföretag, arbetar med att utmana fördomar kring könsstereotyper eller genusordningar
kan ett budskap mottas på marknaden. I enkätundersökningen ansåg majoriteten av
respondenterna att modeföretagen har ansvaret för att förändra stereotypiska uppfattningar
inom modebranschen. Hirdman (2004) menar däremot att alla i samhället är med och
påverkar genusordningen och beskriver att problemet skapas på gruppnivå genom strukturer,
och även att det är något som upprätthålls av båda könen. Enkätundersökningen visar även
resultat på att många av respondenterna upplever att det finns ett föråldrat tänkande bland
konsumenter och i samhället kring genus som ger upphov till negativa effekter och då ofta
med kommentarer såsom - kvinnor ska vara kvinnor, och män ska vara män. Enligt Hirdmans
(2004) genusteori så går det långsamt att förändra budskap, då samhället och kulturen är
delaktiga i hur budskapet har skapats och gett effekt. I intervjuerna med Åhléns belystes även
att det går långsamt med förändring när det kommer till uppfattningen kring varumärket.
Modeföretagens kommunikation kring att förändra könskoder eller stereotyper kan då tyckas
ha utdragen eller långdragen effekt enligt resultat från enkätundersökningen.

6.4. Sammanfattning av modeller och genusteori
Vezina & Paul (1997) förklarar att provokation i marknadsföring innebär möjligheter för att
väcka uppmärksamhet, men samtidigt kan en negativ inställning till varumärket medfölja.
Sammanfattningsvis ser vi resultat på att denna uppmärksamhet kan vara fördelaktig om
budskapet anses vara något positivt och i samklang med företagets uppfattade image.
Resultaten visar även att en förutsättning för att kommunikation skall kunna användas som
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konkurrensfördel är ett positivt mottagligt tillstånd hos mottagaren. Vi kan se att det råder
delade åsikter och respons på kommunikation kring genus. Samtidigt som det finns ett
tillstånd hos mottagaren där man anser den traditionella bilden av kvinnligt och manligt bör
förbli densamma, så anser en större andel att de stereotypiska uppfattningarna bör brytas upp.
Resultatet visar att ett könsöverskridande mode efterfrågas och att man vill sudda ut
maktstatusen kring könsbestämda plagg. Framförallt prioriteras inspiration att bryta
uppfattningarna kring manligt och kvinnlig i kommunikationssammanhang av mottagaren.
Butiksutformningen beskrivs i vår analys som en potentiell konkurrensfördel att jobba på för
modeföretag som fokuserar på starka ställningstaganden i sin kommunikation. Butiken kan
ses som konsumentens mötesplats mellan företagets värderingar och produkterna. Det kan
också ses som en plats där man kan arbeta mer med inspiration och mer med identitet, profil
och image för att nå konkurrensfördelar. Dessa faktorer bör överlappa varandra så de interna
värderingarna lyfts fram på rätt sätt. Dessutom bör man arbeta med kommunikationsstrategier
som känns inspirerande för mottagaren istället för ett för stort fokus på produkten. Företag
som lyckats med detta kan skapa olika konkurrensfördelar genom att målgruppens
uppfattning stämmer överens med företagets egna uppfattning och hur det vill att det
kommuniceras.

49

7. Slutdiskussion
Åhlens skulle kunna utveckla de möjligheter som finns i butiksmiljön. Här finns potential till
att tydliggöra för de interna värderingarna, då dessa överensstämmer med konsumenten.
Exempelvis så skulle man kunna sammanföra herr-och damavdelningen i butiken. För att
lyckas med sin kommunikation på marknaden i ett konkurrensperspektiv gäller det att
konsumenten är delaktig och delar den interna uppfattningen kring budskapet, men även att
själva butiken där försäljningen sker är i harmoni med kommunikationen och budskapen. Att
företagets värderingar kring genus visar på en effekt och respons hos mottagaren medför att
denne har uppmärksammar budskapet. Vare sig responsen syns i negativa eller positiva
former så har Åhlens på ett lyckosamt sätt positionerat sig hos mottagaren i form av att
budskapet registrerats. Följden kan bli att företaget också associeras till de interna
värderingarna kring genus som de också vill förmedla. De konkurrensrelaterade fördelarna
kan vara att uppmärksamheten kring företaget skapar engagemang hos konsumenterna. Är
effekten dessutom positiv kan resultatet bli att man fortsättningsvis är uppmuntrande till
företagets kommunikation och varumärke, vilket skapar konkurrensfördelar.
I slutdiskussionen diskuteras slutsatser som resultaten har lett oss till under arbetets gång.
Dessa resultat och slutsatser kopplas under diskussionsavsnittet samman till tidigare
forskning som har använts samt återkopplar till syfte, forskningsfrågor samt
problematisering.

7.1 Kommunikation med genusperspektiv
Modeföretag som inriktar sig på att bryta könsstereotypiska uppfattningar inom kvinnligt och
manligt kan arbeta på en rad olika sätt för att uppnå detta. Genom att använda sig av olika
typer av kommunikation kan modeföretagen sända ett budskap till konsumenten där de
uttrycker sina värderingar kring genusfrågor. För att sända ut budskapet används olika
kommunikationskanaler som exempelvis företagets butiker, hemsida eller sociala medier där
kommunikationen och arbetet kring genus kan uttryckas på många olika sätt. Värderingarna
kan även uttryckas genom företagets kollektioner, produkter och personal, för att
konsumenten sedan ska ta emot budskapet och ge en respons.
7.1.1 Sändare och budskap
Det finns många företag som har starka värderingar kring genusfrågor och som arbetar med
att kommunicera det till kunden. Hos exempelvis Åhléns ligger dessa värderingar kring
jämställdhet och jämlikhet, men handlar även om en inkludering kring mångfald och en
social hållbarhet. Åhléns arbetar med deras riktlinjer och har tydliga målsättningar för deras
kommunikation när det gäller genusfrågor.
Modeföretag kan till stor del arbeta med visuell marknadsföring för att kommunicera sina
värderingar kring genus. Anledningen till detta kan vara att det på ett tydligt och enkelt sätt
visar upp värderingar kring genusfrågor, samt att genom de visuella
marknadsföringskanalerna dessutom når en stor räckvidd. Schroeder & Borgerson (1998)
menar dock att trots de framsteg som har gjorts för ett mer jämställt samhälle så syns
fortfarande många reklambilder med traditionella stereotyper för män och kvinnor. En
lösning på detta kan enligt Schroeder & Borgerson (1998) vara att företagen uppmuntrar de
som arbetar med marknadsföring att tänka kritiskt kring denna typ av kommunikation och att
exempelvis utbildning inom visuell kommunikation kan vara uppskattat.
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Åhléns arbetar mycket med rörliga kanaler såsom tv, digitala kanaler och sociala medier för
att nå ut med sitt budskap kring genusfrågor, där räckvidden är en viktig faktor för att
budskapet ska nå så många som möjligt. Sundkvist (2016) förklarar att dagens sociala medier
är de plattformar där konsumenten främst integrerar med modeföretagen och att
användningen av digitala medier ständigt växer sig större. Sundkvist (2016), Lin, Li & Wang
(2017) förklarar hur framväxten av sociala medier bidrar till konsumenters samverkan och
aktivt deltagande samt att användningen av sociala medier inom företag kan vara en bra
strategi för att öka försäljning, sprida budskap, samt behålla eller utveckla nya kunder.
Genom kampanjer som är kopplat till genus kan företag tydligt ta ställning för att bryta
könsstereotypiska uppfattningar. Detta är även ett sätt att skapa en medvetenhet kring frågan.
Olika företag som arbetar med frågan kring att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring
manligt och kvinnligt gör det ofta genom att visa upp en mer könsöverskridande eller ett mer
könsneutralt mode, vilket Entwistle (2015) beskriver genom att modebranschen alltid
försöker definiera eller omdefiniera könsgränserna inom modet. Koncept som exempelvis
unisexkläder är modebranschen svar på genusfrågor där man arbetar med att utnyttja
skillnaderna mellan manligt och kvinnligt.  I intervjuerna med Åhléns och i
butiksobservationerna fick vi veta att de exempelvis välkomnar varumärken som HOPE i
butikerna, som använder sig av unisex-kollektioner i sitt sortiment, och arbetar i butik samt
med olika kollektioner för att visa deras värderingar kring genus. Vidare anser Åhléns att
kommunikationen bör vara och upplevas som trovärdig. Den bör även vara effektiv och
förändringsbenägen. Företag som Åhléns arbetar därför för att kommunikationen ska ha ett
tydligt fokus kring genus för att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring manligt och
kvinnligt i modebranschen, och för att kommunikationen ska vara representerad i varuhus
och sortiment så att budskapet är samma på alla plan i företaget. Exempelvis vidtas olika
åtgärder i butiken för att kommunicera värderingarna kring genus för att dessa ska belysas
och göras tydligare.
En annan faktor som framgår genom intervjuerna är personalens roll. I intervjuerna förklaras
att kommunikationen mellan personal och kund är en viktig faktor, där personalen genom
mötet med kunden kommunicerar företagets värderingar kring genusperspektivet. Här kan
personalen alltså direkt agera på ett sätt som kan bryta könsstereotyper inom manligt och
kvinnligt, då medarbetarna är företagets redskap för att nå ut med deras budskap kring genus.
Personalen på Åhléns får uppdaterad information om värderingarna kring genus genom
datorerna i butiken. Åhléns arbetar även med genusfrågor genom att ha workshops med andra
företag som utbildar och arbetar med ämnet. Butikernas utformning påverkas på så sätt att
personalen tänker i de banor samt blir mer uppmärksammade på företagets värderingar kring
ett genusperspektiv i den dagliga verksamheten. Detta är även något som kan göra att
företagets profil, image och identitet överensstämmer i högre grad, vilket i sin tur kan ge
företaget en starkare position på marknaden. Sammanfattningsvis arbetar företag som
exempelvis Åhléns med att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring manligt och kvinnligt
med olika kommunikationskanaler som ett redskap för att nå ut med sitt budskap kring
genusfrågor till konsumenten.

7.2 Genusperspektiv som konkurrensfördel
Om kommunikationen som används för att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring
manligt och kvinnligt ska kunna skapa en konkurrensfördel på marknaden för ett modeföretag
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krävs först och främst att mottagaren uppfattar budskapet. Därefter krävs även en positiv
respons på budskapet. För att detta ska uppnås kan det även vara viktigt att företagets
identitet, image och profil överensstämmer så att företagets interna värderingar, de budskap
de vill sända samt hur det uppfattas är ett och samma. Företaget måste även använda sig av
olika redskap för återkoppling för att veta hur marknaden uppfattar budskapet.
7.2.1 Mottagare och respons
Genom att föra samman den övergripande genusteori som har använts i arbetet med
kommunikationsprocessen samt modellen kring identitet, profil och image finner vi att
problematiken kring kommunikation med ett genusperspektiv på den rådande
könsstereotypiska modemarknaden inte bara ligger hos företagens kommunikation till
konsumenten utan även handlar om hur konsumenten tar emot och uppfattar
kommunikationen och företagets värderingar kring genus.
Groeneveld (2008) förklarar ett problem med att integrera ett könsöverskridande mode
genom att detta är något som kan upplevas som missvisande eller komma i skymundan då
modeföretag i regel arbetar utifrån ett kommersiellt syfte att tjäna pengar. Att presentera
produkter genom att kommunicera feministiska ställningstaganden eller liknande kan då
uppfattas som endast ett motiv till att öka försäljning, inte ett initiativ för att förmedla ett
politiskt budskap om exempelvis jämställdhet eller att bryta könsskillnader. Även om företag
väljer att ta initiativ inom området, är det något som måste accepteras och tolkas av
mottagaren, där både modeföretagen och konsumenten har ett ansvar för att gemensamt skapa
en förändring. Det råder delade meningar kring hur man når en förändring, och om
förändringen bör ligga i att skapa en mer könsneutral kommunikation eller om det istället
handlar om att förbättra kvinnors maktposition. Detta är något som kan försvåra hur
modeföretagen väljer att ta ställning, och vilka värderingar som ska kommuniceras till kund
för att inte hamna i en situation som skapar en negativ effekt från konsumenter. Vi kan även
se att det finns en problematik kring huruvida det är samhället som påverkar modebranschen
kommunikation och marknadsföring när det gäller genus, eller om det är modebranschen som
skapar och bibehåller ideal och traditionella stereotyper kring manligt och kvinnlig.
Utifrån företaget Åhléns kommunikation kring genus ser vi resultat av positiv effekt hos
många kvinnliga konsumenter, vilket kan skapa en positiv position för modeföretaget på
marknaden. Hur företaget arbetar konkret med kommunikation ur ett genusperspektiv kan ge
en ökad kundnöjdhet och ett ökat kundvärde vilket i sin tur kan leda till lönsamhet för
företaget, då många av företagets konsumenter ställer krav på denna typ av kommunikation.
Enligt enkätundersökningen var den viktigaste faktorn för att inte spä på stereotypiska
uppfattningar kring kvinnligt och manligt att inspirera människor till att klä sig som de vill,
vilket skulle kunna gynna företagen ytterligare om det kommuniceras. Här finns alltså en
möjlighet till att utmärka sig på modemarknaden och skapa en konkurrensfördel genom att
förtydliga kommunikationen till konsumenten. Vezina & Paul (1997) menar även att den
kommunikation som framgångsrikt väcker uppmärksamhet hos konsumenter oftast är den
som betraktas som normbrytande, vilket skulle kunna anammas av modeföretagen i form av
en kommunikationsstrategi kring genusfrågor.
Studien visar alltså på att många konsumenter uppfattar modeföretags budskap kring genus
som något mycket positivt och ger en positiv uppmärksamhet till företagen, vilket antagligen
inte hade varit lika tydligt om man går tillbaka några år. Detta tyder på framsteg inom
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modebranschen från både konsumenter och modeföretag. Det kan därför upplevas lättare att
använda sig av genus och kommunikation som en marknadsstrategi i dagens klimat på
modemarknaden där konsumenterna även ställer krav på en mer könsneutral kommunikation
från modeföretagen. Att ta hänsyn till exempelvis sociala förändringar inom mode-och
detaljhandel samt att effekterna av exempelvis klass och kön måste tas i beräkning när det
kommer till kommunikation och marknadsföring inom modebranschen är något som Jobling
(2010) förespråkar. Dock pekar studien samtidigt på att många konsumenter uppfattar
modeföretag som arbetar med genusfrågor som provocerande, och företagen blir ofta
kritiserade framförallt av konsumenter som har kvar föreställningar kring traditionella
könsstereotyper, något som i sin tur kan ge en negativ påverkan för företaget på
modemarknaden. Man kan även se att företagen till viss mån försöker väcka uppmärksamhet,
och detta ofta med framgång, vilket är något som Vezina & Paul (1997) beskriver som en
provokation inom marknadsföring vilket innebär möjligheten att väcka uppmärksamhet.
7.2.2 Återkoppling
När det gäller verktyg för återkoppling tyder undersökningarna på att företag ofta använder
många olika typer av verktyg för respons från konsumenter, men att framförallt sociala
medier väger tungt. Lin, Li & Wang (2017) förklarar att sociala medier bidrar till
konsumenters samverkar och aktivt deltagande när det gäller utvärdering och respons, och att
möjligheten att kunna gilla och kommentera bilder på sociala medier kan påverka beslut och
ställningstaganden. Modeföretagen har därmed en större möjlighet att anpassa sin
kommunikation utefter kundens behov, vilket genom vår undersökning tyder på att
marknaden söker en mer könsneutral kommunikation från modeföretagen. Modeföretag som
använder kommunikationskanalerna på ett effektivt sätt för respons och återkoppling kan då
fånga upp konsumenternas behov kring genusfrågor och därmed skapa en fördel på
marknaden. Sundkvist (2016), Lin, Li & Wang (2017) förklarar att användningen av sociala
medier inom företag kan vara en bra strategi för att öka försäljning, sprida budskap, samt
behålla eller utveckla nya kunder. Stone (2010) beskriver att en av de viktigaste
ingredienserna för en lyckad försäljning inom detaljhandeln är konsumenten, och att upptäcka
marknadens behov och krav är väsentligt för att lyckas skapa ett lönsamt företag. En felaktig
bild av konsumenternas krav kring kommunikation kopplat till genusfrågor minskar chansen
till nöjda konsumenter, vilket i sin tur påverkar lönsamheten hos modeföretagen. På en
konkurrensdriven marknad som modebranschen befinner sig i är det alltså en
konkurrensfördel i sig för de modeföretag som lyckas med en effektiv återkoppling och
respons från konsumenterna. Kommunikation kring genus kan då vara ett sätt att ytterligare
öka kundvärdet.

7.3 Slutsats
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett modeföretag som inriktar sig på att bryta
könsstereotyper inom kvinnlig och manligt arbetar med kommunikation kring genusfrågor
samt vilken respons och effekt som kommunikationen kan bidra med på modemarknaden, ur
den kvinnliga konsumentens perspektiv, för att undersöka om kommunikationen kan
användas som en konkurrensfördel. Vi har besvarat syftet genom att besvara våra
forskningsfrågor.
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7.3.1 Hur arbetar ett modeföretag som inriktar sig på att bryta könsstereotyper
inom kvinnligt och manligt med kommunikation?
Förutom att modeföretaget måste hitta sin målgrupp bland konsumenterna krävs det i första
hand att marknaden accepterar och tar emot budskap på ett positivt sätt, för att
kommunikation kring könsöverskridande mode eller genusfrågor skall ge resultat. Företagets
bild av sig själva måste även stämma överens med bilden som konsumenten har, det vill säga
att image, profil och identitet är sammanflätade, vilket är något som uppfattades
överensstämma utifrån intervjun med Åhléns och utifrån enkätundersökningen. Modeföretag
som arbetar med olika typer av ställningstaganden och värderingar i
kommunikationssammanhang arbetar även flitigt med sina värderingar internt.
Kommunikationsstrategin och dess visuella utformning är provokativ, inspirerande och djärv
för att skapa uppmärksamhet och reaktioner på marknaden. Modeföretagen fokuserar
dessutom mycket på feedback och respons från mottagare och konsument, vilket är en
avgörande faktor för att lyckas med sin marknadsföringsstrategi och för att knyta ihop
identiteten, profilen och imagen i företaget. Personalen och medarbetare förklaras som en
stomme för att bedriva budskapen kring värderingar. I butik arbetar man främst med ett
internt informationsflöde där personalen kan ta del av vad som händer i företaget eller
information kring värdeorden, och  vilket påverkar bland annat kommunikationen till
konsumenterna, beslut i butik och butikens utformning. Marknaden som mottagare och tolk
av budskap påverkas även av övriga samhället och kulturen, och därmed kan responsens och
effekten av kommunikation ge olika utslag för lönsamheten hos företaget. Därav är det viktigt
för modeföretag att anamma möjliga intressen eller behov som finns i samhället för att kunna
implementera kommunikationen. Vi ser att modeföretag som Åhlens arbetar med värderingar
de anser ligga rätt i tiden och som är formade utefter både ett internt men även ett externt
engagemang.
7.3.2 Finns det konkurrensfördelar hos ett modeföretag som använder sig av
genusorienterad kommunikation på modemarknaden?
På grund av stora förändringar kring genusfrågor i samhället och på modemarknaden,
exempelvis beskriver Aspers & Godart (2013) att dagens mode inte har klart så definierade
könsgränser som tidigare, vilket kan bero på en mer feministiskt syn och inställning på mode,
så kan det därmed vara ett misstag att som modeföretag inte anpassa sig till det nya klimatet.
Många företag som arbetar med genusorienterad kommunikation idag och för att sudda ut
linjerna mellan manligt och kvinnligt ser vi ge utslag av positiv respons. Dessa modeföretag
är även ofta förekommande som för att gestalta ett positivt exempel på modeföretag som tar
ansvar. Det finns samtidigt en risk för modeföretagen att få hård kritik från marknaden för en
könsstereotypisk kommunikation som går emot det traditionella och könskodade kläderna,
vilket kan skada lönsamheten för modeföretaget. Ett sätt att möta detta kan vara för företagen
att uppmärksamma kundernas krav och behov när det kommer till genusfrågor, samt arbeta
med långsiktiga mål inom företagets kommunikation för att skapa rätt förutsättningar.
Modeföretag som ligger i framkant när det gäller genusfrågor anser vi kommer ha en fördel
på marknaden då man kan se ett långsiktig behov från konsumenterna om kommunikation
kring genus i modebranschen. Fler modeföretag tillämpar ett genusperspektiv i sin
kommunikation idag och de modeföretag som inte använder sig av genusorienterad
marknadsföringsstrategi kan få negativa långsiktiga konsekvenser, i form av minskad
lönsamhet. Sammanfattningsvis kan denna marknadsföringsstrategi fungera som
konkurrensfördel om störningar i kommunikationsprocessen kan elimineras, förutsatt att
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image, identitet och profil överensstämmer. Det krävs även att marknadsföringsstrategin
kombineras med en acceptans och mottaglighet för kommunikationen på marknaden, samt att
man effektivt undersöker återkopplingen på effekt och respons.
Avslutningsvis ser vi att modeföretag fokuserar ett större engagemang att förmedla
ställningstaganden och värderingar kring genus på de digitala kommunikationskanalerna. En
möjlighet att ytterligare närma mottagaren med kommunikation samt en potentiell
konkurrensfördel för modeföretagen kan vara att bättre visualisera värderingarna i
butiksmiljön.
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8. Förslag på forskning
Könsstereotypiska kläder eller vad som anses vara  kvinnligt eller manligt kan både vara
kulturellt eller kommunikativt påverkbart. I dagens samhälle är frågan stor kring hur man
skall benämna kläder som något kvinnligt och manligt och det finns en stark vilja att påverka
det som traditionellt sett alltid har varit. Vår uppsats undersöker hur man kommunikativt
arbetar med genusfrågor i modet och stereotypisk marknadsföring kopplat till möjliga
konkurrensfördelar på marknaden. En fördjupad forskning kring varför fokus för många
modeföretag verkar ligga på barnkläder när det kommer till att förändra traditionella ideal,
butiksutformning och könsbestämda sortiment hade varit intressant att undersöka och är inget
som besvaras i vår uppsats. Att sudda ut skillnader mellan dam-och herrsortiment och
könsbestämda plagg verkar ligga i tiden då vi ser en önskan att undanröja makt statusen
kopplat till kläder hos båda företagen och konsumenten. Dock i vår undersökning så
synliggörs förändringen främst på barnsortimentet.
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10. Bilagor
10.1 Bilaga 1 - Intervjuguide
Intervjuguide för intervju med reklamansvarig på Åhléns, 28 april 2017
Vad har du för position inom företaget och vad arbetar du med?
Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta med kommunikation kring genusfrågor?
Vilka kanaler använder ni er av för att kommunicera dessa budskap och värderingar till
kunden?
Är det någon speciell kommunikationskanal som väger tyngre när det gäller genusfrågor?
Hur arbetar ni konkret för att företagets värderingar kring genus ska nå ut till konsumenten?
Kan ni få en bild av hur konsumenter uppfattar ert budskap?
Vad får ni för respons och kritik från konsumenter när det gäller er kommunikation kring
genusfrågor?
Vilka verktyg använder ni för återkoppling och respons från konsumenten?
Vad anser ni vara väsentligt för att bryta könsstereotypiska uppfattningar kring manligt och
kvinnligt inom modebranschen?
Vilka förändringar eller förbättringar kan ni göra för att inte medverka till stereotypiska
uppfattningar kring manligt och kvinnligt?.
Har ni några mål för framtiden eller mål kring en större förändring?
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10.2 Bilaga 2 - Enkätundersökning

Enkätundersökning - Frågeformulär och svarsalternativ
Hur gammal är du?
Svarsalternativ mellan 20-30 år.
Vart bor du?
❏
❏
❏
❏

Stockholm
Göteborg
Malmö
Övrigt

Genom vilka kanaler kommer du främst i kontakt med marknadsföring från modeföretag?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Annonser och utomhusreklam
Sociala medier
TV
Radio
Modemagasin och tidningar
Videokanaler ex. youtube
E-mail och genom klubbmedlemskap
Övrigt

Använder du dig av sociala medier, vilka i så fall?
❏
❏
❏
❏
❏

Instagram
Facebook
Twitter
Vloggar
Övrigt

Hur ofta kommer du i kontakt med marknadsföring från modeföretag?
❏
❏
❏
❏
❏

Varje dag
Varje vecka
Varje månad
Varje säsong
Aldrig

Vem tycker du har ansvaret för att förändra stereotypiska uppfattningar inom
modebranschen?
❏ Modeföretagen
❏ Konsumenten
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❏ Pr- eller reklambyrå
❏ Jag a nser inte att stereotypiska uppfattningar bör förändras
❏ Övrigt
Hur påverkas du av reklam eller kommunikation från modeföretag utifrån traditionella
könsstereotyper?
❏
❏
❏
❏
❏

Jag upplever inte att modeföretagen påverkar mig
Jag känner större frihet att klä mig hur jag vill
Jag upplever press att klä mig på ett visst sätt
Jag upplever press att se ut på ett visst sätt
Övrigt

Hur ofta upplever du att du påverkas av modeföretagens ideal?
❏
❏
❏
❏
❏

Varje dag
Varje vecka
Varje månad
Varje säsong
Aldrig

Vilken marknadsföringskanal anser du att du påverkas mest av?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Annonser och utomhusreklam
Sociala medier
TV
Radio
Modemagasin och tidningar
Videokanaler ex. youtube
E-mail och genom klubbmedlemskap
Ingen specifik marknadsföringskanal
Övrigt

Vilka skillnader och likheter upplever du i hur marknadsföringen från modeföretag
innehållande män eller kvinnor är utformad?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Kvinnor har ett större ideal att leva upp till
Män har ett större ideal att leva upp till
Män framställs mer sexistiskt
Kvinnor framställs mer sexistiskt
Kvinnor framställs mer underlägsna
Män framställs mer underlägsna
Kvinnor framställs mer objektivt
Män framställs mer objektivt
Kvinnor har mindre kläder på sig
Män har mindre kläder på sig
Jag upplever ingen skillnad på marknadsföringen utifrån kön
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❏ Jag har inte reflekterat över det
❏ Övrigt
Anser du att modeföretagens kommunikation bidrar till vissa ideal om hur man bör se ut eller
klä sig som man respektive kvinna?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Det bidrar till mer jämställda ideal
Det bidrar till mer stereotypiska ideal för både män och kvinnor
Ja, för män men inte för kvinnor
Ja, för kvinnor men inte för män
Nej, anser inte att modeföretagens kommunikation bidrar till ideal
Jag har inte reflekterar över det
Övrigt

Upplever du att modeföretagens kommunikation bidrar till att du anpassar din konsumtion av
kläder till en könsstereotypisk grupp?
❏ Jag anpassar min konsumtion till en könsstereotyp, men inte på grund av
modeföretagen
❏ Ja, det gör att jag konsumerar  mer traditionellt feminina kläder
❏ Ja, det gör att jag konsumerar mer traditionellt maskulina kläder
❏ Jag anpassar mig till en grupp men den är inte traditionellt könsstereotypisk
❏ Nej, jag anpassar inte min konsumtion efter könsstereotyper
❏ Övrigt
Kan du ge något konkret exempel på när du har upplevt en tydlig könsstereotypisk
marknadsföring från modeföretag?
Kan du ge något exempel på när du har upplevt en tydlig normbrytande marknadsföring från
modeföretag?
Har du upplevt någon reklam eller kommunikation som provocerande när det kommer till
könsstereotyper/ideal? I så fall varför?
Vad anser du att det finns för för- eller nackdelar med könsstereotypisk marknadsföring?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Det är tydligt och identifierbart
Det underlättar mitt köpbeslut
Traditionella könsroller förstärks (nackdel)
Det begränsar valmöjligheterna
Jag anser inte att det finns några för- eller nackdelar
Jag har inte reflekterat över det
Övrigt

Vad anser du att det finns för för- eller nackdelar med en mer normbrytande marknadsföring?
❏ Det skapar fler valmöjligheter
❏ Traditionella könsstereotyper suddas ut (fördel)
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❏
❏
❏
❏
❏
❏

Individen sätts i fokus snarare än könsrollen
Det blir otydligt och oidentifierbart
Det försvårar mitt köpbeslut
Jag anser inte att det finns några för- eller nackdelar
Jag har inte reflekterat över det
Övrigt

Anser du att det viktigt att företag inom modebranschen arbetar för att bryta stereotypiska
uppfattningar om kvinnligt och manligt? Varför?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Ja, för att bidra till jämställdhet
Ja, för att inte bidra eller skapa stereotypiska uppfattningar utifrån kön
Ja, för att skapa medvetenhet om problemet
Nej, jag anser inte att det är viktigt
Nej, jag anser inte att det är modeföretagens ansvar
Nej, jag anser inte att modeföretagen bidrar till könsstereotypiska uppfattningar
Jag har inte reflekterat över det
Övrigt

Vilken faktor anser du är viktigast för modeföretag att arbeta med för att inte spå på
stereotypiska uppfattningar om kvinnligt och manligt?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Mindre könsstereotypisk marknadsföring för både män och kvinnor
Mindre ideal för män att leva upp till i marknadsföringen
Mindre ideal för kvinnor att leva upp till i marknadsföringen
Inspirera människor att se ut och klä sig som de vill
Mer könsöverskridande mode
Mer unisexkläder/könsneutrala plagg
Storlekar för både män och kvinnor på alla plagg
Tydligare kommunikation kring företagets värderingar
Jag anser inte att modeföretagen kan förändra något
Jag anser att modeföretag redan arbetar tillräckligt med frågan
Övrigt
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10.3 Bilaga 3 - Uppföljningsintervju
Frågeformulär för intervju via mailkontakt med reklamansvarig på Åhléns, 1a oktober
2017
Hur arbetar Åhlens specifikt med genus i företaget och att bryta könsstereotyper och vilka
åtgärder tas för att bedriva arbetet?
Hur tar er marknadskommunikation avstamp i värderingarna kring genus?
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