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”Ett varuhus för alla”  
En studie av Åhléns kampanj Nordiska toner ur ett mångfaldsperspektiv 

Emelie Södergren 

Sammanfattning 

Med bakgrund i den samhällsrelaterade frågan kring vem som får synas i svensk reklam syftar 

denna studie till att ta en närmare titt på det svenska företaget Åhléns kommunikation. Studien 

syftar specifikt till att undersöka om och hur Åhléns kampanj Nordiska toner representerar 

värden av mångfald i avseende att bidra med insikten av vikten av ett mångfaldsperspektiv i 

strategiska marknadsaktiviteter. Studien ämnar vidare till att diskutera detta fenomen i ett 

samhällsperspektiv för huruvida reklamens representationer i ett långsiktigt perspektiv kan 

tänkas ha en effekt på samhället, kulturen och de normer som den innefattar. Teori kring 

reklamens effekter, kultur, rasifiering och etnocentrism kompletteras med strategiteori och 

olika perspektiv på varumärkets betydelse. En semiotisk bildanalys utgör grunden för empirin 

och syftar till att bryta ner kampanjens olika betydelsebärande element för att synliggöra 

budskapet. En semistrukturerad intervju med Åhléns marknadschef ger en insikt i de 

bakomliggande strategierna till kampanjens utformning och mål. Resultaten visar att 

kampanjens bilder tillsammans ger ett uttryck för mångfald och att Åhléns med denna kampanj 

utmanar exkluderande samhällsnormer då de bryter konventioner om det stereotypa nordiska 

utseendet. Resultaten visar även att Åhléns ser positivt på sina möjligheter att påverka rådande 

normer med sin kommunikation och att de tar ställning för att verka inkluderande. Vidare 

påvisar och diskuterar denna studie de potentiella positiva effekter ett mångfaldsperspektiv och 

inkluderingstänk i svensk reklam skulle kunna ha på lång sikt, vilket avslutningsvis ger en 

uppmaning till att fler företag tar ett socialt ansvar vid produktionen av reklam.  
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1.	INLEDNING		
	

Vid en utställning i Stockholms tunnelbanor under våren 2015 lyfte reklambranschen fram 

frågan ”Vem får synas i svensk reklam” där syftet var att synliggöra problematiken med att 

reklamens bilder i många fall är stereotypa och bidrar till att förstärka normer i samhället. I 

samband med utställningen skrev jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med 

konsumentminister Per Bolund en debattartikel för tidningen metro där de hyllade branschens 

egna initiativ och menade att utställningen åberopade positiva tecken för Sverige.  

För en feministisk regering och som vet att mångfald och jämställdhet är några av landets 

viktigaste tillgångar är detta ett samtal vi gärna deltar i. Reklamen påverkas i allra högsta grad av 

våra gemensamma värderingar och vice versa. Reklamens kraft som normgivare går inte att 

underskatta, speciellt med tanke på den stora plats som reklambilder tar i det offentliga rummet. 

 (Regnér & Bolund, 2015). 

Redan i FN:s handlingsplan för kvinnors rättigheter 1995, skrev Sverige under på att 

könsstereotypa framställningar i reklam är ett hinder för jämställdhet. I flera av våra 

skandinaviska grannländer har det fastställts lagar som omfattar diskriminering i 

reklamsammanhang, men i Sverige behandlas dessa frågor av reklamombudsmannen,  

branschens egen stiftelse för självreglering. Åsa Regnér menar att trots att vi jobbar hårt i 

Sverige med att motverka könsdiskriminerande reklam finns fortfarande problem och hon är 

tydlig med att vi måste fortsätta förbättras i den här frågan.  

Åhléns AB är ett väletablerat företag på den svenska marknaden och tillhör 

detaljhandelskoncernen Axstores som idag har 75 varuhus runt om i Sverige (Åhléns, Om oss 

2014). På senare tid har Åhléns uppmärksammats mycket i olika medier på grund av sin 

utstickande marknadskommunikation. I en intervju med tidningen Resumé berättar Åhléns 

marknadschef Lina Söderqvist att företaget arbetar hårt med att förtydliga sin ställning på 

marknaden och vill med sin nya strategi bryta normer i reklamsammanhang. Lina Söderqvist är 

tydlig med att Åhléns är ett varuhus för alla: ”Oavsett när du kom hit, var du kom ifrån, vem 

du väljer att älska, hur gammal du är eller hur du definierar din könstillhörighet, så välkomnar 

vi dig till vårt varuhus”(Lundin, 2015). 

Åhléns har i  samarbete med reklambyrån Forsman & Bondefors lanserat flera kampanjer som 

fått stor uppmärksamhet. Under våren 2015 frontade exempelvis transmodellen Lea T Åhléns 
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ansikte utåt. I höstas lanserades kampanjen ”Urban kids” där åtta skolungdomar från en liten 

skola i lappländska Sorsele var modeller. Även vid lanseringen av den nya avdelningen Sport 

& Balans gick Åhléns ifrån den stereotypa åldersnormen inom reklam då konceptet frontades 

av världens snabbaste 71 åring - Barbro Bobäck.  

I den senaste kampanjen ”Nordiska toner” visar Åhléns upp höstens trender, men inte på det 

sätt vi är vana att se i reklamsammanhang. Kampanjen porträtteras av kvinnor med olika 

hudfärg samt en kvinna som bär slöja - en hijab. Kampanjen har hyllats av många kvinnor som 

menar att de äntligen känner sig inkluderade och sedda, men kampanjen har också gett upphov 

till en intensiv debatt där kritiker har menat att slöjan är en symbol för kvinnoförtryck och inte 

bör normaliseras. Åhléns möter kritiken med att säga att de vill att alla ska kunna känna igen 

sig i deras kommunikation. De tar inte ställning för eller mot slöja, utan menar att de har 

anpassat sin kampanj efter hur det svenska samhället faktiskt ser ut.   

Åsa Regnér välkomnar alltså branschens egna initiativ. Åhléns som företag säger sig vilja vara 

normbrytande och inkluderande. Denna studie ämnar därför att synliggöra hur ett väletablerat 

företag, genom sin marknadskommunikation, kan anses påverka de rådande samhällsnormerna 

och bidra till ett samhälle där fler får synas i det offentliga rummet. Då Sverige idag är ett 

mångkulturellt land där många olika etniciteter och kulturer möts, anser jag liksom Åsa Regnér, 

att inkluderande reklam och ett mångfaldsperspektiv i marknadsaktiviteter är av stor betydelse 

både för individen i samhället och för företaget som vinstdrivande organisation.  

1.2	SYFTE	
Syftet med denna studie är att specifikt undersöka om och hur Åhléns kampanj ”Nordiska toner” 

representerar värden av mångfald, i avseende att bidra till insikten om vikten av ett 

mångfaldsperspektiv i strategiska marknadsaktiviteter. Studien syftar även till att diskutera hur 

reklamens representationer i ett långsiktigt perspektiv kan anses påverka vilka normer och 

föreställningar som produceras och reproduceras i samhället,  samt hur denna kampanj kan 

anses vara ett bidrag till mer inkluderande reklam. Två viktiga frågeställningar som kommer 

behandlas i denna studie är därför: 

1.2.1		FRÅGESTÄLLNINGAR  
- Hur representerar kampanjen Nordiska toner värden av mångfald?  

- På vilket sätt bidrar kampanjen Nordiska toner till att utmana exkluderande 

samhällsnormer och strukturer?  



	

	

3 

1.3	AVGRÄNSNINGAR		
Denna studie har avgränsats till att studera en utvald kampanj närmare, mycket på grund av att 

en kvalitativ studie är mer adekvat i förhållande till syftet. Det senaste året har flera av Åhléns 

kampanjer uppmärksammats i medier och en mer omfattande analys av flera kampanjer hade 

även varit intressant. Kampanjen Nordiska toner valdes medvetet med argumenten att; den fick 

stor uppmärksamhet i medier, den ligger nära i tiden (lanserades i september 2015) och den 

fångade min uppmärksamhet genom sin utformning. Kampanjen lanserades som en 

utomhuskampanj i hela landet, via Åhléns medlemsmagasin och även i butikerna vilket har 

relevans för studiens syfte. Med det menar jag att kampanjen hade stor räckvidd och 

kommunicerades såväl till den givna kundgruppen (Åhléns klubbens medlemmar) så som till 

alla samhällsmedborgare,  det vill säga även till dem inte är bunden till Åhléns medlemskap 

och som kan antas inte i vanliga fall ingår i företagets kundsegment. Denna studie har även en 

medveten avgränsning att inte studera kampanjen ur ett genusperspektiv i den bemärkelsen att 

titta på hur kvinnlighet eller femininitet framställs i bilderna. Däremot kommer feministiska 

perspektiv användas för att synliggöra de maktstrukturer som genererar vem som får synas i 

svensk reklam. Hur representationerna ser ut kommer till viss del tas upp i analysen, men av 

teoretiska skäl kommer fokus i diskussionen ligga vid mångfald representativ jämlikhet och 

inkludering.  

1.4	DISPOSITION	
Denna studie kommer följande presentera den teoretiska ram som studien vilar på. I avsnitt 2 

diskuteras tidigare forskning och vilken plats denna studie har i förhållande till dessa. Sedan 

följer en teorigenomgång där olika perspektiv på reklamens effekter, kultur och etnocentrism, 

rasifiering och slutligen hur man kan förstå kampanjen som en del i företagets strategi. I avsnitt 

3 presenteras studiens valda metoder som består av en kombination av bildanalys och 

semistrukturerad intervju. En genomgång av bildanalysens verktyg introduceras för att skapa 

förståelse inför senare analys. Reflektioner kring de valda metoderna diskuteras och även 

urvalet av materialet för studien redogörs. I avsnitt 4 presenteras resultaten från intervju och 

bildanalys, vilket sedan diskuteras i avsnitt 5 i förhållande till studiens syfte och 

utgångspunkter. Avslutningsvis redogörs de faktiska slutsatserna denna studie kommit fram till 

i 5.4 och slutligen ges en uppmaning om vidare forskning i ämnet.  
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2.	TEORETISK	REFERENSRAM 

2.1	TIDIGARE	FORSKNING	
Tidigare forskning har ofta behandlat kritiska perspektiv gentemot reklamens effekter på 

samhället. Omfattande studier kring reklamens påverkan på kvinnors kroppsuppfattningar har 

beskrivits i studien ”The Role of Media in Body Image Concerns Among Women” (Grabe, Hyde 

& Ward, 2008). Pollay (1986) diskuterar vilken negativ påverkan reklam har på människan och 

ifrågasätter hur reklam egentligen kan sägas vara en spegel av kulturen i artikeln ”The distorted 

Mirror: Reflections on the Unintended Consequences of Advertising”. Feministisk forskning 

har ofta studerat reklam ur ett genusperspektiv, det vill säga hur kvinnor respektive män 

porträtteras och vad det har för effekter på de normer och föreställningar vi har kring könsroller. 

Ett exempel på detta är Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder (2002), där hon visar hur 

kvinnor gestaltas i bild i olika svenska modemagasin. Feministiska perspektiv på reklamens 

representationer ur ett mångfaldsperspektiv är inte lika väl undersökt. Likaväl har de positiva 

effekter reklamen kan tänkas ha på samhället och kulturen, enligt min uppfattning, sällan 

undersökts då reklamen ofta har blivit en måltavla för kritik. Att reklamens inflytelsekraft kan 

ha en normbrytande effekt och bli föremål till att människor uppmärksammar och deltar i debatt 

kring de strukturer vi har omkring oss anser jag är ett fenomen som också är av vikt att studera.  

2.2	REKLAM	OCH	SAMHÄLLSEFFEKTER		
Reklamens betydelse och reklamens form har förändrats i Sverige de senaste två decennierna 

menar Rosengren och Sjödin i sin bok Reklam – förståelse och förnyelse (2011). Inte bara har 

utbudet av reklam i svenska medier fördubblats så satsar företag idag enorma pengar på reklam 

och de traditionella massmedierna har utökats med alltfler digitala och sociala 

medieplattformar. Utformningen av reklam har utvecklats och förekommer i allt fler interaktiva 

former och nya skepnader i takt med den teknologiska utvecklingen. I och med dessa 

förändringar måste vi också förstå att reklam idag inte bara har en betydande roll för företagets 

verksamhet utan också för samhällets medborgare, vardagslivet och kulturen i största 

allmänhet. För att skapa förståelse kring hur reklamens budskap påverkar individen och hur vi 

ser på vårt samhälle menar Rosengren och Sjödin (2011) att nyckeln är att förstå att reklam har 

många betydelser. Den fundamentala betydelsen och som de flesta associerar är reklamens 

uppgift är att gynna en företagsverksamhet. Till företagets perspektiv består reklam av teorier, 

modeller och verktyg för effektivt påverkansarbete. Rosengren och Sjödin (2011) argumenterar 



	

	

5 

för att vi ändå måste se bortom detta och förstå effekten i ett större perspektiv,  nämligen 

effekten på samhället och kulturen.  

2.2.2	KULTUR	OCH	REKLAMENS	KRAFT	SOM	NORMDRIVARE		
Enligt Hultén (2009) är mediernas uttryck medskapare till gemensamma uppfattningar och 

värderingar i samhället. Hultén menar att ”kulturen är ett samlingsbegrepp för gemensamma 

kunskaper, föreställningar och normer, vilka ligger till grund för ett samhälles sociala, 

ekonomiska, politiska och religiösa organisationer” (2009:71). Denna beskrivning kan 

kompletteras med sociologen Anthony Giddens definition av kultur där han menar att: 

”Kulturen rymmer de värderingar som medlemmar av en viss grupp omhuldar, de normer de 

följer i sitt beteende och de materiella ting de producerar” (1994:104).   

Liksom Hultén (2009) menar Rosengren och Sjödin (2011) att reklamen är med och skapar våra 

gemensamma uppfattningar och föreställningar och menar att vad som visas i reklamen och hur 

det framställs ger i ett längre perspektiv avtryck på de uppfattningar vi får på oss själva, andra 

människor och vårt samhälle. En annan uppfattning är att reklamen fungerar som en slags 

spegelbild av den kultur som existerar, det vill säga att reklamen uttrycker de värderingar och 

föreställningar som utgör den kultur vi lever i (Rosengren och Sjödin, 2011). Jarlbro (2006) 

håller delvis med om detta, exempelvis att reklamen speglar rådande kroppsideal. Däremot 

argumenterar hon för att vi måste komma ihåg att reklam är en form av övertalning och därav 

kan reklamen tänkas framhålla vissa aktuella samhällsförhållanden och välja att dölja andra.  

Reklamen blir då en spegel av missvisande fenomen i samhället (Jarlbro, 2006).  Både Jarlbro 

(2006) och Rosengren och Sjödin (2011) argumenterar för reklamens möjligheter att fungera 

som en demokratisk och integrerande mötesplats i samhället men menar att dessvärre visar 

resultat på att det i nuläget inte ges lika mycket plats för alla att synas i reklamens rum.  

2.2.3	ETNOCENTRISM		
Stier (2009) menar att trots att de faktiska avstånden mellan människor från olika kulturer 

minskar i dagens alltmer globala samhälle så är fortfarande avståndet mellan människor ett 

faktum som kanske till och med kan ha ökat. Att samhället präglas i hög grad av 

främlingsfientlighet, främlingsrädsla, rasism och diskriminering tyder på att människors 

anpassning i globaliseringens utveckling inte nödvändigtvis följs av samma utveckling i 

ändrade tanke- och känslomönster.  Här är begreppet etnocentrism i samband med kultur viktigt 

att synliggöra. Etnocentrism handlar om enligt socialantropologerna Björklund och Hannerz 

”att uppfatta den egna gruppen och dess kultur som överlägsen andra, att använda sin egen 
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kultur som måttstocken för andra kulturer eller att ta dess former för givna så att bärare av 

andra kulturer missförstås” (1983:11).  Stier (2009) menar i likhet med detta att etnocentrism 

tillsammans med stereotyper, attityder och fördomar bidrar till en upplevelse av ordning som i 

ett längre perspektiv påverkar hur vi tolkar, förklarar och värderar andra människor, kulturer, 

företeelser och beteenden.  

2.2.4	RASIFIERING	
Hübinette m.fl. beskriver begreppet rasifiering som ”en process varigenom sociala betydelser 

knyts till kroppsliga tecken på olika sätt som kategoriserar människor i skilda kollektiv”(Miles 

& Brown, 2003:100, refererad i Hübinette m.fl., 2012:191). Dessa kategoriseringar kan alltså 

ha att göra med föreställningar utifrån exempelvis hudfärg eller religionstillhörighet som ger 

uttryck i en rangordning mellan människor och upphov till olika maktstrukturer. Hübinette  

m.fl. (2012) förklarar att likaväl som det finns en könsmaktsordning mellan män och kvinnor 

så finns det rasmaktordning mellan vita och icke-vita. Med koppling till rasifieringsbegreppet 

har forskningsresultat har visat att det finns en föreställning om en hierarkisk skala där icke-

européer framförallt från muslimska länder placeras längst ner på den sociala rangordningen 

och att nordeuropéer placeras högst upp (De los Reyes m.fl., 2005). Genom att studera 

föreställningar om ”ras” och vithet  kan vi synliggöra de normsystem där vithet skapas som den 

priviligierade positionen (Hübinette m.fl., 2012).  

2.3	STRATEGITEORI			
Falkheimer och Heide (2014) menar att strategibegreppet är ett begrepp som ofta tas mer eller 

mindre för givet men att det är viktigt att lyfta dess betydelse för professionellt 

kommunikationsarbete. Snarlikt med begreppet strategi är också begreppet taktik, men 

strategibegreppet är det mer övergripande och har överförts till en rad olika områden, speciellt 

inom näringslivet (Falkheimer & Heide, 2014). Enligt Pearce och Robinson (1996, refererad i 

Larsson, 2001) kan strategibegreppet även ligga i nivå med termen affärsidé. Då de menar att 

strategi handlar om att balansera inre och yttre faktorer, så som organisationens mål å ena sidan 

och omgivningens behov och krav å andra sidan. I likhet med detta menar Falkheimer och Heide 

(2014) att strategi för  ett företag eller organisation handlar om hur de ska konkurrera med andra 

aktörer eller anpassa sig till externa och interna krafter utifrån den position som företaget har i 

nuläget. Strategibegreppet förklaras också ofta som en ”metodisk planering för att nå 

övergripande mål” (Larsson, 2001:139).  
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2.3.1	PROJEKT-	OCH	KAMPANJPLANERING	
Enligt Quinn (1996, refererad i Larsson, 2001) bör en effektiv strategi uppfylla vissa kriterier 

så som i första hand klara och tydliga mål. För att genomföra en strategisk aktivitet så som en 

kampanj är det alltså viktigt att ha en genomtänkt strategi för aktiviteten (ett tydligt mål).  

Larsson beskriver projekt- och kampanjplanering som ”… ett batteri av åtgärder som skall 

sammanföras i en taktisk helhet” (2001:109). Kampanjer utformas som sagt med olika 

målsättningar och för att kategorisera dem menar Larsson (2001) att man kan tänka sig två 

grova indelningar, expressiva och instrumentella kampanjer. De man kallar för expressiva 

kampanjer har som målsättning att förändra uppfattningar och de instrumentella kampanjerna 

syftar till att nå effekter av något slag. Vidare kretsar kampanjernas användningsområde kring 

att skapa uppmärksamhet, informera, utbilda och/eller att påverka attityder och beteenden 

(Larsson, 2001). Kampanjer har varit ett omdiskuterat område under många år då man 

understrukit svårigheterna med att förändra attityder och beteenden. För att uppnå goda effekter 

av en kommunikativ aktivitet så krävs det att kommunikationsmålen är anpassade efter 

företaget eller organisationens helhet. Av vikt är även att en kampanj måste gå i samma linje 

som de övriga kommunikativa aktiviteterna som görs inom företaget, allt från de övergripande 

målen till marknadskommunikationen i sin helhet. I många fall är ansvarsområdena uppdelade 

mellan olika avdelningar, till exempel informationsavdelningen och pressenheten. För att 

lyckas med kommunikationsaktiviteter krävs det att avdelningarna är samordnade och har en 

gemensam linje att arbeta efter (Larsson, 2001).   

2.4.1	PROFIL,	IDENTITET	OCH	IMAGE		
Ett vedertaget begrepp för att sammanfatta vilken bild företaget i sin helhet har av sig själva är 

begreppet profil och i många fall talar man även om företagets identitet. Den profil som ett 

företag har står för den bild de önskar sig ha av sig själva hos sin omgivning och publik. Profilen 

hänger samman med den bild företaget uttrycker och vill förmedla med till exempel sin 

arkitektur, logotype, design och presentationsmaterial (Larsson, 2001). Hur begreppen identitet 

och profil kan skiljas åt har diskuterats mycket bland både forskare och praktiker och en enighet 

är inte riktigt fastställd mellan begreppen. Larsson (2001) menar däremot att en distinktion kan 

tänkas vara att begreppet identitet är den djupare helhetsbild som organisationen ser sig själv 

ha i förhållande till andra organisationer. Identiteten av ett företag handlar också om vilken bild 

organisationens egna medlemmar kollektivt uppfattar och uttrycker. Flera författare påpekar 

även att profilen är något som ett företag kan styra och påverka, medan identiteten har mer 

osynliga dimensioner (Larsson, 2001). I ett mottagarperspektiv talar man istället om begreppet 
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image. Här handlar det om vilken uppfattning konsumenterna eller publiken har av 

organisationen. Larsson (2001) menar vidare att imagefrågan idag är väldigt central då 

människor i dagens samhälle i allt större utsträckning skapar en relation till företagen och dess 

varumärken än själva produkterna i sig. Idealet för en organisation eller ett företag är givetvis 

att företagets image stämmer väl överens med företagets profil och identitet. För att skapa en 

likhet krävs det att företag stärker sin profil, genom att exempelvis förbättra produkterna eller 

sitt sociala engagemang, för att i störta möjliga mån kunna påverka sin image. I annat fall krävs 

det att revidera och förtydliga profilen om den inte överensstämmer med omvärldens 

uppfattningar (Larsson, 2001). Bengtsson och Östberg (2011) ifrågasätter i hur hög grad 

konsumenternas uppfattningar kring ett varumärke egentligen är ett resultat av företagets 

marknadsaktiviteter. De argumenterar för att märkets mening skapas i interaktionen mellan 

människor i ett samhälle och att den konsumentfokuserade forskningen har under senare år visat 

på att konsumenten i hög grad personliggör märkets mening.  
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3.	METOD		

3.1	MATERIAL		
Kampanjen Nordiska toner lanserades i september 2015 och kommunicerades genom flera 

kanaler; annonsplatser utomhus i hela landet, i företagets medlemsmagasin, på reklamaffischer 

i butik samt i Åhléns digitala kanaler. Kampanjen innehåller fem primärbilder (de som 

kommunicerades i hela landet) vilka kommer inrymma denna studie. Nödvändigt att nämna är 

att en förförståelse kring de reaktioner kampanjen väckte utgör en utgångspunkt för min studie. 

Enligt olika nyhetsmedier gav kampanjen upphov till stor uppmärksamhet och där delade 

meningar kring kampanjen synliggjordes (Omerspahic, 2015; Dahlgren, 2015). Den 

framställdes som ett dilemma, där kritiker anklagade Åhléns för normalisering av 

kvinnoförtryck, men där många hyllade kampanjen för att verka normbrytande och 

inkluderande. I senare bildanalys kommer miniatyrer av bilderna att presenteras och ett större 

format av varje bild återfinns i bilagor. Utöver kampanjens bilder, som kommer ligga till grund 

för senare bildanalys, så utgörs empirin till denna studie av en kompletterande intervju med 

Åhléns marknadschef Lina Söderqvist. Detta för att söka djupare svar för de bakomliggande 

strategierna, samt för att ge Åhléns utrymme att själva uttala sig om det tänka budskapet för 

kampanjen.  

3.2	METODVAL		
För att söka svar för mitt syfte har insamlingen av empiri genomförts genom två olika 

kvalitativa forskningsmetoder. En semiotisk bildanalys gjordes på kampanjens fem 

primärbilder och en semistrukturerad intervju gjordes med Åhléns marknadschef Lina 

Söderqvist. Då mitt syfte och mina frågeställning för denna studie ämnar att söka djupare svar 

för betydelsen av mediebudskapet, samt de bakomliggande strategierna, menar jag att en 

kvalitativ ansats är bättre lämpad än en kvantitativ. En kvalitativ forskningsansats är induktiv 

och tolkande vilket jag menar kommer ge de svar som min studie syftar till (Bryman, 2011). 

Nedan följer en beskrivning och reflektion kring studiens valda tillvägagångssätt.  

3.3	KVALITATIV	BILDANALYS		
Yvonne Eriksson och Anette Göthlund (2004) beskriver bildanalysen som en tolkningsprocess 

och som inte nödvändigtvis behöver utföras enligt en strikt modell. Beroende av vilka teoretiska 

och ideologiska utgångspunkter vi väljer att utgå från kan vi ställa olika frågor till bilden och 

därav komma fram till olika tolkningar. De förespråkar även, vilket jag själv kommer anamma 
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i min senare analys, att man inte låser sig vid en typ av metodologiskt verktyg utan istället låta 

bilden bestämma förutsättningarna för vilka verktyg som bäst fungerar i sammanhanget, det vill 

säga, genom att använda sig av en kombination av olika metoder blir analysen bättre (Eriksson 

& Göthlund, 2004). 

Eftersom bilderna tillsammans bildar helheten av kampanjen blir det viktigt att både studera 

dem var för sig och sedan i relation till varandra. Genom att tillämpa ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt där analysen både ser bildernas detaljer på nära håll respektive på avstånd kan 

man enligt Eriksson och Göthlund (2004) se hur delarna passar in i helheten och också 

reflektera hur helheten ser ut i förhållande till det större sammanhang som omger bilden. 

Exempelvis vad kampanjen som helhet kan tolkas ha för mening i ett samhällsperspektiv.  

Eriksson och Göthlund (2004) menar att visuell kommunikation i form av bilder och dess 

betydelser är mycket mer än estetiska och expressiva uttryck. Inbäddat i visuell kommunikation 

finner man många kommunikativa funktioner så som sociala, politiska och kulturella 

betydelser. En bild kan kommunicera en mängd olika saker, därför är det av stor vikt att vi har 

en klar bild över och en medvetenhet över i vilket perspektiv vi ämnar att studera den. Analysen 

av de bilder som omger kampanjen Nordiska toner syftar till att försöka se hur och med vilka 

medel den kommunicerar ett mångfaldsperspektiv, om den är inkluderande och som Åhléns 

själva uttrycker det ”normbrytande”. För att synliggöra dessa strukturer måste jag, liksom 

Eriksson och Göthlund (2004) argumenterar för, se bilderna utifrån kontextens betydelse och 

även genom anläggandet av ett feministiskt perspektiv. Ett feministiskt perspektiv möjliggör 

att vi kan ställa oss kritisk till vilka maktstrukturer som finns underliggande i de visuella uttryck 

vi möts av (Eriksson & Göthlund, 2004).   

3.3.1	SEMIOTIK		
Semiotik är en vetenskap som intresserar sig för kommunikationens meningsskapande. Teorin 

i sin enkelhet kan beskrivas som läran om tecken och hur människor kommunicerar via dem 

(Eriksson & Göthlund,  2004). Att använda semiotiken som analysmetod innebär att undersöka 

bildens innehåll, det vill säga, vad som sägs i bilden (Waern, Pettersson & Svensson, 2004). Ett 

tecken är något som hänvisar eller representerar någonting annat och inom semiotiken benämns 

detta andra för objekt. Fiske definierar semiotikens relation till ett tecken enligt följande: ”Ett 

tecken är något fysiskt, något som kan uppfattas med våra sinnen; det hänvisar till något annat 

än sig självt, och det är beroende av att användaren uppfattar att det är ett tecken” (1997:62). 

Sonesson (1992) argumenterar för att bildsemiotik är ett användbart verktyg för den som vill 
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förstå samtidens kulturella situation vårt nutida samhälle. Han menar att information i dagens 

samhälle till stor del kommer från bildmotiv i motsatts till tidigare då det verbala språket stod i 

centrum. 

Roland Barthes: Denotation och konnotation 

Barthes är den teoretiker som främst är känd för att ha introducerat semiotiken till att omfatta 

visuella uttryck och var en av de första som tillämpade den semiotiska analysen på en 

reklambild (Fiske, 2004). Roland Barthes delade upp analysen av bilden i två olika nivåer av 

mening; denotation och konnotation. Den denotativa nivån består av tecknens grundförståelse. 

Här identifieras vad innehållet i bilden föreställer, vilket också kan beskrivas som den 

uppenbara betydelsen i bilden (Wærn m.fl., 2004). Denotationen är den relativt oproblematiska 

betydelsen som de allra flesta oavsett tidigare erfarenhet eller tillägnad kultur kan vara överens 

om. I den konnotativa nivån fortsätter vi att läsa bildens betydelser och tolkar tecknens 

merbetydelse. Här tolkar vi vilka värden som uttrycks genom bildens representationer och på 

vilka sätt de representeras (Wærn m.fl., 2004). Eriksson och Göthlund (2004) beskriver att 

merbetydelserna är de värderingar tecknen ger uttryck för och de associationer de ger upphov 

till. Viktigt är dock att skilja på kulturellt betingade associationer och privata associationer, då 

ett tecken kan ge upphov till båda (Waern m.fl., 2004; Hansson m.fl., 2006). Däremot bör inte 

privata associationer försummas, då alla individer skapar sitt eget kodsystem genom erfarenhet, 

vilket många människor också kan vara överens om (Hansson m.fl., 2006). Eriksson och 

Göthlund (2004) poängterar också att konnotationer är starkt knutna till den kontext de framstår 

i. Bildens konnotativa betydelse där vi tolkar hur tecknen ger uttryck för värderingar och 

associationer är dock starkt knutet till kulturella konventioner. Fiske (2004) menar att en 

konvention är den sociala dimensionen av ett tecken som skapas genom en överenskommelse 

mellan användarna om vad som är den lämpliga reaktionen och användningen av tecknet.  

Charles Pierce: teckentriad  

Pierce är också en betydelsefull forskare inom semiotiken och även han var framförallt 

intresserad av bilder och hur icke-språkliga texter genererade betydelse (Fiske, 2004). Han 

menade att det inte finns några omedelbart givna data eller säkra kunskapsmetoder, så som 

exempelvis intuition. Istället hävdar han att all kunskap innefattar bruk av tecken, tolkningar av 

tecken och slutsatser baserade på tecken. Han upprättade teckentriad där man kan se olika 

förhållanden mellan tecken och objektet eller vad tecknet hänvisar till (Hansson m.fl., 2006).  
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Ikoniska tecken var de tecken som han menade skapar mening med hjälp av likheter tecken 

(Kjeldsen, 2008; Fiske 2004). Ett fotografi är ett exempel på ett ikoniskt tecken eftersom det 

innehåller en representation av den avbildade, dvs. den avbildade är ett tecken för den egentliga 

personen som blivit fotograferad (objektet). Varför vi uppfattar förbindelsen mellan tecknet och 

objektet är helt enkelt att de liknar varandra. Det andra tecknet i teckentriaden är det indexikala 

tecknet där det finns en direkt koppling mellan tecknet och objektet. Man kan också beskriva 

det som att tecknet indikerar på något som är kopplat till objektet (Fiske, 2004). Det tredje 

tecknet enligt Pierce teckentriad är det symboliska tecknet. Det symboliska tecknet kan endast 

förstås genom att vi på något sätt har en förkunskap för vad det betyder. Hos detta tecken finns 

alltså ingen likhet mellan tecknet och objektet utan här handlar det snarare om att människor 

har kommit överens om betydelsen för symbolen (Fiske, 2004). Sammanfattningsvis kan man 

säga att Pierce menar att ikoniska tecken och index har naturliga kopplingar till det de 

representerar medan symboliska tecken kräver kunskap tillägnat kulturen för att tolka tecknet 

(Hansson m.fl., 2006).  

Ferdinand de Saussures: Paradigm och Syntagm  

Ett tecken som används är aldrig det enda möjliga, utan är ett urval av en rad möjliga tecken. 

De tolkningar vi gör av det närvarande tecknet kan inte göras utan det frånvarande tecknet som 

ingår i urvalet. Detta kan förklaras med hjälp av Saussures två definitioner för hur tecken 

organiseras till koder, syntagm och paradigm (Fiske, 2004).  

Fiske beskriver Saussures definition av paradigm som ”en uppsättning tecken ur vilken det som 

ska användas väljs” (2004:82). Syntagmet är sedan ”det meddelande de utvalda tecknen 

kombineras till” (Fiske, 2004:82). Fiske ger exempel från syntagmet vägskylt: där fyrkantiga, 

runda eller triangulära former kombinerat med de uppsättningar symboler som hör till dem 

utgör de paradigmatiska valen. Vägskylten är alltså syntagmet som har skapats av 

kombinationen av den utvalda formen och den utvalda symbolen (2004:82). Den 

paradigmatiska strukturen är alltså de utbytbara element som tillsammans bildar en syntagm, 

vilket ger bilden en mening (Kjeldsen, 2008). Vad som utgör ett paradigm är att samtliga 

enheter måste ha någonting gemensamt som bestämmer att de är medlem i just det paradigmet. 

Samtidigt så måste varje enhet kunna särskiljas från de andra enheterna i paradigmet. Fiske 

menar också att betydelsen av de enheter vi väljer ur paradigmet bestäms till stor del av de 

enheter vi inte valde: ”Där det finns ett urval finns det betydelse, och betydelsen av de valda 

bestäms av betydelsen av det som inte valdes” (2004:84).  
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3.3.3	SYMBOLISK	INTERAKTION	
Björkvall (2012) argumenterar för analysen av symbolisk interaktion i bilder som innehåller 

avbildade människor då det hjälper oss att synliggöra relationen mellan den avbildade och den 

som ser på bilden, det vill säga betraktaren. Denna analysmetod är användbar för att undersöka 

frågor om makt och huruvida den avbildade är inkluderad eller exkluderad från en social 

gemenskap. Björkvall (2012) refererar till Kress & van Leeuwens teorier där de menar att 

kameravinkeln det viktigaste verktyget för att skapa symboliska maktrelationer i bilder.  

Björkvall (2012) beskriver att en bild som är tagen i ett ovanifrån perspektiv placerar 

betraktaren av bilden i en positionen av att se ner på den avbildade, vilket inger makt åt den 

som betraktar bilden. I ett öga-mot-öga perspektiv finns ingen vertikal vinkel i bilden utan 

betraktaren och den avbildade står i symbolisk jämlikhet till varandra. En bild tagen i ett 

underifrån perspektiv inger makt till den avbildade, då betraktaren istället ser upp till den 

avbildade. Maktrelationer kan således även kontrolleras ur kameravinkelns horisontella vinkel 

menar Björkvall (2012) och pekar på att detta kan ge oss en aning om hur den avbildade 

inkluderas eller exkluderas. Genom att porträttera den avbildade i ett framifrån-perspektiv 

skapas en inkludering av den avbildade då den möter blicken med den som betraktar bilden. 

Björkvall uttrycker det som att ”den avbildade är en del av betraktarens värld eller sociala 

grupp” (2012:315). Presenteras den avbildade personen tvärtom i ett bakifrån-perspektiv, med 

sin rygg mot den som betraktar bilden, upplevs den avbildade personen exkluderad. Det tredje 

perspektivet då den avbildade porträtteras genom ett sido-perspektiv, kanske genom att halva 

ansiktet syns, ger en viss typ av exkludering men inte fullt lika mycket som ett bakifrån-

perspektiv (Björkvall, 2012).  

3.3.4	KONTEXT		
Vid en djupare analys av ett budskap är det viktigt att påminna sig om att bilden inte bara 

förkommer i en kontext. Det finns alltid flera kontexter att ta hänsyn till så som sändarens, 

mottagarens och bildens egen inre kontext (Eriksson & Göthlund, 2004). Sändarens kontext kan 

räknas in i den yttre kontexten av bildens budskap liksom situationen där bilden når mottagaren. 

Till den yttre kontexten hör alltså hela kommunikationssituationen och sändarens avsikt med 

bilden samtidigt som den yttre kontexten även består av den kultur där bilden betraktas. De 

kulturella och sociala förhållanden i vilken bilden mottas har en betydande roll för hur 

budskapet uppfattas (Wærn m.fl., 2004). En annan viktig kontext till bilder är text, som kan 

hjälpa oss att tolka bildens betydelse. Wærn m.fl. (2004) menar att bildtexten har en 
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förankrande funktion som skaparen av bilden använder för att förmedla den tolkning som bilden 

syftar till att åstadkomma. Bildtexten har alltså en funktion att underlätta eller styra bildens 

tolkning, vilket är avgörande i varje informativ produkt (Wærn m.fl., 2004). 

Sammanfattningsvis innebär semiotiken som metod att man tolkar bildens olika element var för 

sig och i relation till varandra. Genom att identifiera och analysera bildens alla betydelsebärande 

delar kan man sedan slutligen tolka deras innebörd i förhållande till den kontext bilden befinner 

sig i (Eriksson & Göthlund, 2004). 

3.4	KVALITATIV	INTERVJU	
För att söka svar på de bakomliggande strategiska valen vid kampanjens utformning har jag 

valt att genomföra en kvalitativ intervju. Liksom Østbye m.fl. (2003) menar jag att kvalitativa 

metoder är centrala för att samla in och analysera data som är anknutet mänskliga uppfattningar, 

värderingar och handlingar. Østbye m.fl. (2003) menar vidare att kvalitativa intervjuer ofta 

används inom medievetenskapen i syfte att analysera produktion och reproduktion av 

medietexter, samt studera medieaktörers verksamheter och strategier och dess händelser i 

offentligheten.  

3.4.1	SEMISTRUKTURERAD	INTERVJU	
Det är det vanligt förekommande att skilja mellan tre olika intervjuformer; den strukturerade, 

semistrukturerade och den ostrukturerade (Bryman, 2011; Østbye m.fl., 2003). Vad som 

definierar dessa olika former av kvalitativa intervjuer är i hur hög grad frågornas innehåll och 

ordningsföljd är förutbestämda. I den semistrukturerade intervjuformen, som kommer omfatta 

denna studie, har forskaren i förhand definierats specifika teman som intervjun kommer att 

beröra, exempelvis har en intervjuguide med fördel utarbetats i förberedelserna för intervjun. 

Den semistrukturerade intervjuformen ger då ändå utrymme till stor flexibilitet och möjlighet 

för intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011; Østbye m.fl. 2003). 

Intervjuformen tillåter även att frågorna inte nödvändigtvis behöver komma i den ordning som 

intervjuguiden utformats efter och det är även vanligt att ytterligare frågor kompletteras under 

intervjuns gång för att anknyta till något intervjupersonen sagt. Intervjun för denna studie 

spelades in och transkriberades sedan i sin helhet med så exakt återgivning som möjligt 

(Bryman, 2011). 

3.5	URVAL		
Eftersom mångfaldsbegreppet är mångdimensionellt och innefattar flera olika aspekter vill jag 
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förtydliga att denna studie har gjort ett urval att inte studera faktorer så som exempelvis kön, 

klass och ålder. Denna studie har fokuserat på ett mångfaldsperspektiv utifrån föreställningar 

om etnicitet. Eftersom uppsatsen även syftar till att undersöka kampanjens strategiska 

komponenter kontaktades marknadschefen för intervju. Urvalet för intervjun är alltså inte 

slumpmässig, utan ett strategiskt urval för att undersöka syftet med studien (jfr. Bryman, 2011).  

3.6	METODOLOGISK	REFLEKTION	
Gemensamt för en undersökning som ämnar att undersöka mening och betydelseinnehåll är att 

den är starkt influerad av tolkande vetenskaper så som exempelvis hermeneutik och semiotik. 

Så som bilder, i det här fallet, symboliserar och uttrycker de mening som vi endast kan förstå 

om vi har tillgång till samhällets och kulturens koder. Därav är det också viktigt att vid en 

tolkande ansats förstå och tydliggöra att jag som forskare inte kan förstå något utan att redan ha 

en förförståelse. Det är därför av vikt att nämna att denna uppsats kommer att präglas av min 

förförståelse och tidigare erfarenheter av ämnet (Ekström & Larsson, 2010). Med det sagt ska 

tilläggas att alla tolkningar därmed inte är sanna, därför har det utvecklats ett flertal metodregler 

för att inom den tolkande vetenskapen för att kunna se vetenskapliga värdet. Enligt Ekström 

och Larsson (2010) är det första kriteriet Koherens (samstämmighet). Det betyder att att en 

tolkning måste vara konsekvent, dvs alla delar ska mer eller mindre hänga ihop. Det andra 

kriteriet gäller tolkningens omfattning. Här är det viktigt att tolkningen i största möjliga mån 

tar hänsyn till alla möjliga uppgifter och inte väljer ut delar för att bekräfta sin egen teori. Den 

tredje är intersubjektivitet som syftar till att flera oberoende forskare skall kunna komma fram 

till en liknande tolkning av samma fenomen. Fjärde kriteriet är öppenhet vilket ställer kravet på 

att forskaren är öppen för flera möjliga och alternativa tolkningar och ställer sig kritisk till sin 

egna förförståelse. Femte kriteriet handlar om forskarens djup som syftar till att säkerställa att 

tolkningen inte stannar vid ytliga och uppenbara tolkningar utan strävar efter att tränga igenom 

dessa uppenbara betydelser. Det sjätte och sista kriteriet handlar om kontextualitet vilket menar 

att betydelsen måste tolkas i den kontext den förekommer. Klarar forskaren att förhålla sig till 

den kontextuella betydelsen ges därmed större vetenskaplig kvalité (Ekström & Larsson, 

2010:16-17) För att ge denna studie en vetenskaplig kvalité ämnar jag därför att sträva efter att 

uppfylla dessa kriterier. 
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	4.	RESULTATREDOVISNING	OCH	ANALYS		

4.1	INTERVJU	MED	ÅHLÉNS		
För att söka djupare svar på de bakomliggande strategierna till kampanjen genomfördes en 

semistrukturerad intervju med Åhléns marknadschef Lina Söderqvist. Intervjun hölls den 2 

december på Åhléns huvudkontor och varade i 45 minuter. Nedan följer resultatet av intervjun 

indelade i tre teman som framkom ur materialet. För fullständig transkribering av 

intervjumaterialet kan författaren kontaktas.  

4.1.2	BETYDELSEN	AV	INKLUDERANDE	REKLAM				
Vad inkluderande reklam betyder är något denna studie inte riktigt har definierat då det finns 

en komplexitet i begreppet. Därför är det av vikt till denna studie att se hur Åhléns ställer sig 

till detta begrepp. Vid intervjun poängterar Lina Söderqvist att det är en ganska svår fråga. Hon 

menar att inkluderande reklam handlar om att skapa reklam som visar ”olika människor, olika 

grupper, olika kön som gör olika saker, olika storlekar på kroppar, olika typer av kroppar, 

olika typer av etnisk och kulturell bakgrund, olika typer av familjer”.  Hon sammanfattar att 

inkluderande reklam ska innehålla en variation, där man som människa kan känna igen sig. 

Problemet med detta menar hon vidare är att man inte kan vara inkluderande för alla – samtidigt. 

Istället måste inkluderande reklam ses över tid och för Åhléns som bolag är det viktigt att 

människor i Sverige, deras kunder, kan känna igen sig i kommunikationen från företaget just 

över tid. Vidare menar hon  att inkluderande reklam är viktigt ur ett samhällsperspektiv:  

I vårt samhälle så är alla människor välkomna, så är det i Sverige. Det är fantastiskt!  
Man har rätt att uttrycka vilka åsikter man vill och man har rätt att klä sig som man vill.  

Och det är förbjudet att racka ner på andra folkgrupper. Vi är ett fritt och demokratiskt land!  
Och det borde våran reklam spegla. Rent principiellt.  

(Lina Söderqvist, Åhléns, 2 december 2015)  
 

Att verka inkluderande i sin kommunikation är också relevant för Åhléns fortsätter hon, och är 

noga med att förtydliga ännu en gång att ”Åhléns är ett varuhus för alla, och vi menar det på 

riktigt”. Hon förklarar att det är viktigt att företaget kommunicerar dessa värderingar så att detta 

budskap når fram hos svenska folket.  

4.1.3.	ÅHLÉNS	VÄRDEGRUND			
Lina Söderqvist berättar att Åhléns värdegrund handlar om jämlikhet, jämställdhet, mångfald 

samt hållbarhet. Dessa värderingar vill Åhléns att deras kunder ska veta om och det är därför 

viktigt att värdegrunden syns i kommunikationen menar hon.  Värderingen om mångfald är 
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djupt rotat i företaget och har varit någonting som ägarfamiljen Axelsson-Jonsson har drivit 

genom hela koncernen från bolagets uppstart. Lina Söderqvist menar vidare att de däremot inte 

varit så tydliga på att kommunicera detta externt men att det är någonting de ska göra nu. På 

frågan varför mångfald är viktigt för Åhléns svarar hon:  

[ …] För att mångfald berikar! Det är ju hela grundtron.  Massor av likadana människor  
kommer upp med snävare idéer och kan liksom tänka mer begränsat, än människor 

 som kommer från olika bakgrunder, för de har olika erfarenheter”. 
(Lina Söderqvist, Åhléns, 2 december 2015) 

  

Samtidigt är Åhléns ett medvetet varuhus. Lina Söderqvist förklarar att det inte är av slump de 

exempelvis porträtterar en äldre kvinna som makeupmodell i kommande julkatalog. Det är 

heller inte en slump att de visar yngre modeller i en modekampanj, för de finns unga kvinnor i 

Sverige också menar hon. ”Vi gör medveten kommunikation också tar vi ställning till olika 

saker vid olika tillfällen”. Att mångfald är viktigt för Åhléns är inte heller bara någonting som 

syns i den externa kommunikationen. Lina Söderqvist berättar att företaget har som mål att 

innan 2020 så ska 20 procent av förtagets ledande positioner ha en utländsk bakgrund.  

4.1.4	KAMPANJEN	NORDISKA	TONER		
Kampanjen Nordiska toner är  framförallt en modekampanj, med syftet att visa upp höstens 

kollektion, som är inspirerad av den nordiska naturen, gråa bäckar, klippor och isar berättar 

Lina Söderqvist. Vidare menar hon att det inte känns modernt att göra kommunikation med 

endast blonda kvinnor, utan Åhléns vill visa hur Sverige faktiskt ser ut - och då blir det 

mångfald. Eftersom mångfald är en viktig del i Åhléns värdegrund så är det viktigt att 

kommunicera. Lina Söderqvist berättade att kampanjen Nordiska toner gav upphov till starka 

reaktioner och skakade liv i en stor debatt som funnits sedan länge - slöjdebatten. Hon fortsätter, 

”… och det är ju så, allt som berör, gillar någon så är det alltid någon som ogillar”. Den 

positiva responsen berättade hon har kommit från Åhléns egna kunder; där många kontaktat 

dem och verkligen tackat för att de äntligen synliggör kvinnor med slöja. Hon fortsätter sedan 

att berätta att kritiken riktad mot kampanjen till stor del kom från främlingsfientliga kretsar, 

som menat att den normaliserar kvinnoförtryck och att Åhléns försöker ”islamisera” Sverige. 

Lina Söderqvist är här tydlig med att säga att denna kritik är lätt för dem att slå ifrån sig då det 

är inte några värderingar som de sympatiserar med. I detta läge menar hon att de måste gå 

tillbaka till sin egen utgångspunkt:  

Vår utgångspunkt är att vi är ett svenskt bolag och vi verkar i Sverige och i Sverige har 
 varje kvinna rätt att välja sina egna identitetuttryck, man får faktiskt klä sig hur man vill!  
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[---]Vi tar i vår kampanj inte ställning för eller mot slöja, vi tar ställning för allas rätt att  
se ut som dem vill. Och också för allas rätt att faktiskt finnas i reklam. 

(Lina Söderqvist, Åhléns, 2 december 2015) 
 

Enligt Lina Söderqvist så är Åhléns nöjda med kampanjen. Hon menar att om man gör 

kommunikation som berör så får man ta det onda med det goda. Är det några som älskar så är 

det några som hatar. Vidare menar Lina Söderqvist att den sämsta reklamen man kan göra är 

reklam som ingen bryr sig om. Hon avslutar med att säga att kampanjen blev väldigt lyckad,  

de ville ta ställning och de gjorde det!  

 
4.1.5	REKLAMENS	EFFEKTER	OCH	SAMHÄLLSANSVAR		
På frågan om mångfald alltid har varit viktigt för Åhléns, eller om det är viktigare just nu i en 

tid som denna, förklarar hon att mångfald har alltid varit viktigt, men att kommunicera det anser 

hon däremot är viktigare just nu. Av den enkla anledningen att i dagens samhälle tycker 

människor att det är viktigt att företag tar ett socialt ansvar. Att reklamen ger effekter på 

samhället vad gäller skapandet och reproduktionen av normer och värderingar är ett centralt 

ämne i den här studien. Lina Söderqvist menar att självklart är Åhléns ett företag vars störta 

intresse är att tjäna pengar, men samtidigt har de ett ansvar menar hon och ser positivt på 

företagets möjligheter att påverka med sin kommunikation. Hon poängterar igen att Åhléns är 

”ett varuhus för alla” och menar att det är jätteviktigt att människor verkligen förstår det. Ur 

intervjun så framkommer det att Åhléns har en stark övertygelse att ett mångfaldsperspektiv 

och inkluderingstänk som genomsyrar kommunikationen är någonting som gynnar dem, både 

ur ett vinstsyfte och som ett ansvarstagande för det svenska samhället: 

Det är ju win win faktiskt, för vi är ju inte bara goda, vi är här för att driva en business.  
Men Åhléns övertygelse är ju att man kan driva en business och göra samhället lite bättre.  

Samtidigt, det är det vi vill. 
(Lina Söderqvist, Åhléns, 2 december 2015) 

 

4.2	BILDANALYS		
I detta avsnitt kommer jag göra en analys av reklambilderna för kampanjen Nordiska toner. För 

att senare ha möjlighet att frilägga bildens budskap vill jag börja med att identifiera vad bildens 

innehåll föreställer genom en grundlig beskrivning av  det som Roland Barthes kallade tecknens 

grundförståelse, den denotativa nivån (Eriksson & Göthlund, 2004). Vidare från 

grundförståelsen av bilden kommer jag gå in på den konnotativa nivån då bildens merbetydelse 

tolkas. De tecken vi ser i bilden ger uttryck för värderingar och associationer och är starkt 

knutna kulturella konventioner, personliga erfarenheter och kontexten de framstår i (Eriksson 
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& Göthlund, 2004). Inledningsvis i analysen kommer jag beskriva och tolka varje bild som en 

enskild del av helheten och fokusera på personen i bilden, för att sedan göra en sammanfattande 

tolkning för miljön i bilderna och hur man kan se att kampanjen speglar Åhléns värdegrund.  

Jag vill även påpeka att konnotationerna om kvinnornas ursprung/etnicitet är något jag senare 

kommer problematisera, men som jag ändå anser är nödvändiga att göra då föreställningar om 

etnisk tillhörighet är en konvention som ofta skapas i samband med hudfärg, hårfärg och 

ansiktsdrag. Liksom Hübinette m.fl. (2012) menar jag att Sverige idag till stor del präglas av 

rasistiska strukturer, men mitt syfte är inte att förstärka dessa strukturer utan att synliggöra dem.  

4.2.1	NORDISKA	TONER:	KAMPANJBILD	1			

	

I bildens mittpunkt poserar en kvinna och hon blir därmed det första elementet som jag 

uppmärksammar. Kvinnan bär en kappa i grövre material av vad det ser ut som vilande på sina 

axlar. Under kappan skymtar en svart kavaj och hennes vänstra hand är nedstucken i fickan. 

Hennes högra arm är gömd under kappan och endast hennes hand sticker fram och håller tag i 

kappan. Hennes högra hand håller om kanten på kappan och jag ser att hennes naglar är målade 

med svart nagellack. Runt kvinnans huvud är en svart sjal av ett tunnare svart material virad så 

den döljer hennes hår. Hennes ansikte är ganska uttryckslöst, men man kan ana att hon kisar 

med ögonen och hennes mun är något öppen men avslappnad. Kvinnans kropp är porträtterad 

till viss del från sidan, men huvudet och ansiktet är till stor del vänd mot betraktaren och hon 

möter kameran med blicken.  

Kvinnan i bilden ser stark och elegant ut. Hon är propert klädd och hennes ansiktsuttryck, 

framförallt med de kisande ögonen konnoterar en drömmande känsla. Hon ler inte, men ser 

heller inte arg eller misströstande ut. Istället får jag känslan av att hon är målmedveten, 

självständig och bekväm. Går jag vidare och studerar sjalen som kvinnan bär runt sitt huvud får 
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bilden en kulturell betydelse. Sjalen konnoterar en symbol för slöja, som är ett attribut inom 

muslimsk kultur. Symbolen är ett tecken som vi endast kan förstå genom att vi har en 

förförståelse och har lärt oss vad det betyder (Fiske, 2004). Sättet hon bär sjalen, så den täcker 

håret och stora delar av ansiktet konnoterar merbetydelsen att den inte endast är en sjal, utan en 

slöja som vi känner igen att representeras av muslimska kvinnor.   

Slöjan i det här fallet är vad vi kan likna med var Pierce kallar det symboliska tecknet. Tecknet 

är en symbol som den ”västerländska” kulturen förknippar med muslimsk kultur och är i många 

fall även en religiös symbol för islam. En vanlig konnotation från västerländska kulturer där 

slöja inte används är också att den är en religiös symbol förknippat med kvinnoförtryck. Av den 

anledningen att slöjan i vissa länder är lagstadgat och kvinnorna tvingas att täcka sin kropp med 

den. Konnotationerna är alltså starka kring en symbol som slöjan. En möjlig association är det 

däremot möjlig att sjalen också kan uppfattas som en modeaccessoar och inte nödvändigtvis 

behöver symbolisera just islam, däremot menar jag att denna association är av mer personlig 

karaktär och inte vad som är en social överenskommen konvention (jfr Fiske, 2004). De 

kulturella konventionerna starka i det här sammanhanget och svåra att motsäga, men ändå av 

vikt att problematisera. Att kvinnan skulle symbolisera förtryck anser jag däremot inte, som jag 

nämnde tidigare, konnoterar andra tecken i bilden kvinnan som stark och självständig. Bilden 

konnoterar känslan av en stolt kvinna med slöja och jag ser henne som en representant för 

kraften att stå upp för sig själv. Att slöjan är ett förtryck i många länder är såklart något som 

inte ska förbises, men i kontexten till den här bilden, att den är en reklambild för ett svenskt 

modeföretag har också betydelse för  bilden tolkas. Hade bilden förekommit i en annan kontext 

hade andra konnotationer varit möjliga och kanske också hade associationen om förtryck blivit 

starkare. De tecken som används i bilden är aldrig de enda möjliga, utan ett urval från en rad 

möjliga tecken (Fiske, 2004).  Slöjan som ett paradigmatiskt urval i den här bilden ger en 

mening som inte skulle ha varit densamma om någon annan slags huvudbonad hade porträtteras. 

Intressant är då att föreställa sig om en annan kulturell symbol, exempelvis en burka, hade gett 

samma tolkning av bilden. Vidare vill jag återknyta till kontextens betydelse för bilden (jfr 

Eriksson och Göthlund, 2004). Åhléns vill förmedla mode och de kläder de säljer i butiken, 

vilket innebär att sjalen förefaller mer  realistiskt än en burka då Åhléns inte säljer detta 

klädesplagg. Någonting som styrker tolkningen av kvinnan som stark, självständig och ”fri” 

kan också utläsas ur bildens kameravinklar, dvs den symboliska interaktionen i bilden (jfr 

Björkvall, 2012). Jag tolkar att bilden är tagen i ett öga-mot-öga perspektiv då vinkeln kan ses 

som tagen i det närmaste ur samma höjd som kvinnan står poserande. Vidare i i den horisontella 
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vinkeln tolkar jag kvinnan mer i ett framifrån-perspektiv än i ett sido-perspektiv då man kan se 

hela hennes ansikte och även hennes axlar är vridna mot betraktaren. Kvinnans blick möter 

betraktaren och en tolkning av inkludering (framifrån-perspektivet) och jämlikhet (öga-mot-

öga perspektivet) kan utläsas ur bilden.  

4.2.2	NORDISKA	TONER:	KAMPANJBILD	2			

 
I kampanjens andra bild är det första jag lägger märke till är kvinnans hår, som är långt och rosa 

till färgen. Kvinnan har en löst sittande kappa med enkla snitt och djup krage. Under jackan har 

hon en ljusrosa polotröja. Kvinnans högra arm är placerad i 90 graders vinkel in mot kroppen. 

Hennes ansiktsuttryck är avslappnat och hon tittar in i kameran. Framför hennes ansikte hänger 

en hårslinga och hon har huvudet lite på sned. Hennes hy är ljus och hennes ögon och ögonbryn 

är mörka.  

Den starkt rosa färgen på modellens hår gör att hon sticker ut i den annars väldigt gråa 

färgskalan i bilden. Färgen på håret är det tecken som uppfattas starkast i bilden och konnoterar 

en ovanlig hårfärg, en färg som inte är något kvinnan naturligt fötts med utan som har färgats, 

vilket kan liknas med ett indexikalt tecken (jfr Fiske, 2004). Färgen på håret gör att hon går 

ifrån den normativa bilden av hur en kvinna i Sverige ser ut då föreställningen om en svensk 

kvinna ofta kopplas ihop med den normativa ”naturliga” hårfärgen (jfr Jarlbro, 2006). 

Uppfattningar om vad som är en normativ hårfärg skiljer sig såklart även i olika delar av 

Sverige, men en tolkning är ändå att många i Sverige höjer på ögonbrynen åt denna typ av 

hårfärg och dömer den som en slags ”revolt” eller ”osäkerhetsfas”, speciellt bland yngre tjejer. 

Däremot vill jag mena att konnotationerna för rosa hårfärg snarare hör ihop med privata 

associationer än samhälleligt givna uppfattningar. Min egen association till denna typ av hårfärg 

hör ihop med ett uttryck för självkänsla. För mig förmedlar denna bild en självsäker, stark och 

tuff tjej som vågar gå emot det normativa idealet och vara sig själv. Kvinnans hy är ljus men 
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hennes ansiktsdrag konnoterar att hon möjligen skulle kunna ha ett asiatiskt ursprung. Jag 

tycker det intressanta med denna bild är att just en asiatisk kvinna porträtteras med rosa hårfärg. 

Det får mig att dra kopplingar till japansk ”mangakultur” och även associera till den japanska 

subkulturen Lolita, där kvinnor ofta har starkt färgade hår i pastellfärger och eftersträvar ett 

dockliknande, oskuldsfullt utseende. Denna koppling tror jag inte är något medvetet val från 

Åhléns sida, men en association som ändå ger kvinnan en stereotyp kulturell betydelse. Genom 

att studera den symboliska interaktionen i bilden så syns det att bilden är tagen i ett underifrån-

perspektiv. Modellens blick möter kameran men hennes blick tittar ner på betraktaren av bilden. 

Denna position tillger kvinnan makt i förhållande till betraktaren av bilden, vilket kan förstärka 

associationen att hon uppfattas som självsäker och tuff (jfr Björkvall, 2012). Genom att 

modellens blick möter betraktaren och hon är porträtterad i ett framifrån-perspektiv drar 

interaktionen i bilden samtidigt mot inkludering.  

4.2.3	NORDISKA	TONER:	KAMPANJBILD	3		

	
I denna bild står en kvinna lutad mot en bergskant. Hon är det centrala elementet i bilden och 

det första jag lägger märke till är hur hon står i en avslappnad position med ena benet vilande 

mot bergskanten och armarna i kors. Hon bär en grå tunt stickad polotröja och mörkgrå 

kostymbyxor. Hennes vänstra hand håller om kragen på polotröjan och hennes högra hand är 

placerad under armbågen som stöd. Kvinnans hår är mörkt och utsläppt, hennes hudfärg är ljus 

och hennes ansiktsdrag är mörka.  

Kvinnans position i bilden, att hon står lutad mot berget och med armarna i kors gör att bilden 

konnoterar en otålig men även kaxig känsla. Hennes kroppsuttryck konnoterar självsäkerhet 

och tecknen ger en uppfattning om att hon inte bryr sig så mycket, vare sig om att bli 

fotograferad eller över hur hon ser ut. Även hennes kläder, den enkla polotröjan och de löst 

sittande byxorna förstärker detta och ger en enkel, ledig och funktionell association. Det som 
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är intressant med denna bild är hennes posering, då den kan uppfattas gå ifrån den typiska 

”kvinnliga” och ”feminina” poseringen som bygger på att ”kvinnliga” drag exponeras. Jag gör 

kopplingar till Eriksson och Göthlund (2004) när de talar om den manliga poseringen med 

benen brett isär och armarna i kors. Kvinnans otåliga uttryck förstärks med att hon står uppe 

bland bergen och ser ut att ”vara påväg någonstans”. Tittar jag närmare på kvinnans ansikte så 

ger hennes mörka ansiktsdrag en konnotation om ett möjligt sydeuropeiskt ursprung vilket 

också förstärks av hennes mörka hår. Denna bild är också tagen i ett underifrån perspektiv, 

vilket tillger kvinnan makt i den sociala interaktionen i bilden. Betraktaren tvingas se upp till 

kvinnan vilket också förstärker tolkningen av kvinnan som överlägsen och bryter 

föreställningen om det ”feminina undergivna” som ofta förekommer i modebilder ( jfr Eriksson 

& Göthlund, 2004). Även i denna bild är den horisontella vinkeln tagen i ett framifrån-

perspektiv vilket skapar ger den avbildade inkludering (Björkvall, 2012).  

4.2.4	NORDISKA	TONER:	KAMPANJBILD	4	

		  
Kvinnans ansikte är det centrala i den här bilden. Hon är porträtterad så att man bara ser hennes 

överkropp, från axlarna och uppåt. Hon har en vit polotröja som hon bär en grå stickad tröja i 

tunnare material ovanpå. På hennes huvud bär hon en mössa i vad som ser ut som grå päls, med 

långa öronlappar. Kvinnans hudton är mörk och hon har bruna ögon och ögonbryn. Hennes 

ögon kisar något och hennes mun är stängd och avslappnad.  

Kvinnans ansikte är som sagt i fokus och jag slås av en känsla av otrolig karisma när jag 

betraktar hennes uttryck. Det är svårt att avgöra vilka tecken i bilden det är som konnoterar 

denna känslan av skönhet, men en kombination av hennes avslappnade ansiktsuttryck, 

glänsande hy och mörka djupa ögon väcker en nyfikenhet till bilden. Att kvinnan varken ler 

eller uttrycker något som helst minspel utstrålar en självsäkerhet och konnoterar en kaxig, 
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självständig och stolt känsla. Hennes kläder, polotröjan och den stora pälsmössan konnoterar 

en funktionell klädsel för vinterklimat och förstärker hennes bekväma framtoning. Pälsmössan 

i den här bilden fungerar som ett symboliskt tecken (jfr Fiske, 2004) för vinter och ger en 

betydelse till bildens kontext, vi känner igen tecknet och det associerar till skidsemestrar, fjäll 

och natur. Det paradigmatiska valet ur urvalet ”mössor” är en intressant faktor i den här bilden. 

Vilken mössa som helst hade inte gett samma mening till den här bilden, just pälsmössan av 

denna karaktär förstärker kvinnans tuffa framtoning och konnoterar stolthet och självsäkerhet. 

Kvinnans mörka hudton konnoterar att hon skulle kunna ha ett utomeuropeisk ursprung.  Den 

symboliska interaktionen i denna bild ger den avbildade kvinnan och betraktaren av bilden en 

jämlik relation, då den är tagen i ett öga-mot-öga perspektiv. Tillsammans med jämlikhet skapas 

också inkludering genom ett framifrån-perspektiv och kvinnans blick som möter betraktaren av 

bilden (Björkvall, 2012).  

4.2.5	NORDISKA	TONER:	KAMPANJBILD	5		

	

I denna bild ser man en kvinna porträtterad i nästintill helkropp. Hon har en vit blus, grå stickad 

tröja som räcker ner till knäna och gråa byxor. I den högra handen håller hon en väska i ett 

material som ser ut att vara av något slags ormskinn. Kvinnan har axellångt, blont hår och ljus 

hy. Hennes vänstra hand är nedstucken i fickan på den stickade tröjan och hon står lutad med 

vikten mer på höger ben. Hennes ansiktsuttryck är avslappnat och hon har huvudet placerat lite 

uppåt så att hakan skjuter fram. Ögonen är halvöppna och även munnen. Kvinnans ljusa och 

gråa toner smälter nästan in i bakgrunden och den bergsbeklädda väggen bakom henne.  

Kvinnan i den här bilden har dova toner och blir nästintill osynlig mot den gråa bakgrunden. 

Hennes kläder sticker inte ut, utan snarare smälter in i bakgrunden. Jag uppmärksammar hennes 

framskjutna haka som konnoterar en känsla av kaxighet, som tillsammans med hennes 
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nedstuckna hand i fickan på tröjan och position med vikten på ena benet konnoterar tecknen i 

bilden en självsäker attityd. Kvinnans hudton och hårfärg konnoterar ett möjligtvis nordiskt 

ursprung då hon i sitt utseende stämmer väl överens med det stereotypa ”svenska” utseendet 

och hon faller inom det normativa vita utseendet som ofta präglar reklambilder (jfr Jarlbro, 

2006). Det tecken som mest framträder i bildens annars ganska uttryckslösa framtoning är 

modellens kläder med väskan som iögonfallande accessoar. Den symboliska interaktionen i 

bilden tillskriver kvinnan en maktposition då den är tagen i ett underifrån-perspektiv. 

Betraktaren av bilden tvingas att ”se upp” till kvinnan vilket förstärker konnotationen om en 

kaxig attityd. Den horisontella vinkeln är tagen i ett framifrån-perspektiv skapar också den 

symboliska interaktionen av inkludering.  

4.2.6	MILJÖ	
Tittar jag på kampanjens bilder som en helhet har de genomgående en ljus och klar komposition, 

där färgerna alla är i en gråskala. Bakom kvinnorna som framträder som det centrala elementet 

i var och en av skymtar en bergsmiljö i gråa toner och kvinnorna ser ut att stå i förgrunden till 

ett berg med gråa isiga klippor. De karga bergen och de gråa nyanserna i bildernas komposition 

konnoterar att tidpunkten är en kylig årstid. Även kvinnornas klädsel bekräftar detta då det är 

kappor, stickade tröjor, mössor som är framträdande, det vill säga en klädsel som i svenska mått 

mätt är symboler för höst eller vinterklimat. Genom att jag med min förförståelse vet att bilderna 

är reklambilder för Åhléns höstkollektion så är dessa konnotationer väldigt givna. Däremot vill 

jag lyfta fram det paradigmatiska valet att gestalta ett bergslandskap i denna modekampanj. 

Bilderna konnoterar inte ett ”typiskt” svenskt landskap, utan skulle kunna vara tagna i stort sett 

var som helst i Europa. En mer typisk och mer utmärkande miljö för Sverige hade varit att 

skildra kanske skärgårdsmiljö, fjäll eller gröna skogar. Kampanjens namn ”Nordiska toner” 

skapar en föreställning om att ett av syntagmet i bilderna ändå syftar till att vara just ”nordiskt” 

vilket jag inte tycker riktigt kommer fram ur paradigmen för miljön. Självklart kan 

bergslandskap kopplas samman med norden, men jag vill ändå mena att det finns andra tecken 

ur paradigmet ”miljö” som hade gett en tydligare förankring för bildernas budskap.  

4.2.7	KAMPANJENS	HELHET	–	BUDSKAP	OCH	KONTEXT		
Ett viktigt budskap som jag ville undersöka om det fanns i bilderna var mångfald och här vill 

jag återigen referera till de semiotiska begreppen syntagm och paradigm (Fiske, 2004). Låt säga 

att ett av budskapen i bilderna, bildernas syntagm, är mångfald. Vilka paradigm har Åhléns 

använt sig av för att ge bilderna denna mening? Jag vill mena att genom att titta på varje bild 
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som en enskild isolerad enhet, så ser man inte värden av mångfald och vill därför analysera 

kampanjen i sin helhet. Genom att se hela kampanjen Nordiska toner som en helhet utifrån 

syntagmet mångfald, så skulle man kunna säga att varje bild fungerar som ett urval ur 

paradigmet ”kvinnor”. Kvinnorna på bilderna ser alla olika ut; de har olika hudtoner, hårfärger 

och ansiktsdrag, vilket kan tolkas som att de skulle kunna ha olika etniskt och/eller kulturellt 

ursprung. Detta kan varken betraktaren av bilden eller jag som forskare veta någonting om då 

etnisk tillhörighet inte går att utläsa ur en bild. Däremot finns det föreställningar om etnisk 

tillhörighet kopplat till dessa faktorer, vilket i sig är problematiskt, men som i det här fallet 

fungerar som kategorier för att beskriva det svenska utseendets olika nyanser (Hübinette m.fl., 

2012). Fiske beskriver Saussures definition av paradigm som ”… en uppsättning tecken ur 

vilken det som ska användas väljs” (2004:82) och här menar jag alltså att det finns olika tecken 

för kvinnor (paradigmet) vilket Åhléns använder strategiskt för att budskapet mångfald 

(syntagmet) ska genomstråla kampanjen, det vill säga ”det meddelande de utvalda tecknen 

kombineras till” (Fiske, 2004:82).  

Att kampanjen har namnet Nordiska toner är viktigt  i en helhetsanalys av kampanjen. I likhet 

med Wærn m.fl. (2004) menar jag att namnet på kampanjen hjälper till att styra tolkningarna 

av kampanjens budskap. Genom att Åhléns är ett företag som verkar i Skandinavien så kan 

”nordiskt” tänkas vara en synonym för att förmedla att kampanjen syftar till att spegla den 

nordiska kulturen/samhället och de uttryck för mode som det innefattar. Att Åhléns sedan säger 

”toner” är ytterligare en ingrediens som kompletterar meddelandet. Toner kan associeras till 

dess synonymer; nyanser, skiftningar, vilket ger kampanjen en mening som bekräftar 

uppfattningen om budskapet ”mångfald”. Tolkningen av bilderna utan anknytning till namnet 

hade förmodligen inte gett samma slutsats. Jag menar att hela namnet Nordiska toner 

sammanfattar att kvinnornas olika hudtoner alla är inkluderade i kategorin för det nordiska 

utseendet och därmed går Åhléns ifrån de stereotypa föreställningarna som ofta förekommer 

om en etnisk tillhörighet kopplad till hudfärg.   

Förståelsen att ett visst utseende konnoterar vissa föreställningar är av vikt om vi ska kunna 

förstå hur Åhléns med kampanjen speglar mångfald. Alla bilderna i kampanjen uttrycker 

hudfärger som finns representerade i det svenska samhället men som på grund av rasistiska 

föreställningar inte alltid räknas in i den svenska/nordiska kulturen. Den symboliska 

interaktionen i bilderna förstärker den inkluderande känslan, då kvinnorna utifrån 

kameraperspektiven står i antingen jämlik eller överlägsen position med betraktaren. Tillika 
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möter alla kvinnornas blick betraktaren av bilden, vilket enligt Björkvall (2012) ger en känsla 

av inkludering och att kvinnorna anses vara ” [ …] en del av betraktarens värld eller sociala 

grupp” (2012:315).   

5.	DISKUSSION	OCH	SLUTSATSER		

5.1	ÄR	KAMPANJEN	NORDISKA	TONER	ETT	BIDRAG	TILL	MER	INKLUDERANDE	REKLAM?		
I likhet med Eriksson och Göthlund (2004) vill jag argumentera för att kampanjens bilder har 

både ett manifest och ett latent budskap. Utan att analysera bilderna når det manifesta budskapet 

fram som menar att Åhléns vill kommunicera sin höstkollektion och nya trender med sin 

kampanj. Betraktaren mottar meddelandet om de kläder som är aktuella inför höstens/vinterns 

olika aktiviteter och bjuds in till att Åhléns är ett alternativ när det är dags att handla nya kläder. 

Det latenta budskapet som framgår ur en mer närgående analys är att Åhléns även syftar till att 

spegla företagets värderingar i kampanjen. Utifrån resultatet av både intervju och bildanalys 

vill jag med den här studien dra slutsatsen om att kampanjen ger ett budskap om mångfald. 

Åhléns menar att de vill visa hur Sverige ser ut, men jag menar att de också bidrar till att 

förändra attityder hos människor om hur Sverige faktiskt ser ut.  

Kampanjen Nordiska toner representerar kvinnor som ser olika ut på flera sätt och utifrån 

resultatet av bildanalysen vill jag anknyta till begreppet rasifiering (Hubinette mfl. 2012; De 

los Reyes mfl. 2005). Fyra av kvinnorna i kampanjen kan anses vara rasifierade på ett eller 

annat sätt. Tecken i deras utseende så som hudton, drag eller föreställd religionstillhörighet 

placerar in dem i samhällets konstruerade föreställningar om etnisk tillhörighet. Som tidigare 

nämnt i avsnitt 4.2.6 så menar jag att namnet har en avgörande betydelse för kampanjens 

tolkning och bidrar till uppfattningen om att det är ett strategiskt ställningstagande från Åhléns 

sida att kommunicera värdet av mångfald (jfr Falkheimer & Heide, 2014). Namnet gör det 

tydligt att Åhléns budskap är att var och en av kvinnorna i kampanjen, oavsett föreställd etnisk 

tillhörighet eller religionstillhörighet är inkluderade i det nordiska utseendet. Självklart kan det 

problematiseras att mångfald som begrepp innefattar många fler dimensioner, men jag menar 

ändå att kampanjen bryter konventionerna om det ”svenska” utseendet och uppmanar till att 

förändra attityder kring föreställningar om vem som är etnisk svensk och inte. Samtidigt så 

skapar den symboliska interaktionen i kampanjen en inkludering (jfr Björkvall, 2012). Utifrån 

resultatet av intervjun med Lina Söderqvist framkom det också att de menar med kampanjen 

att visa att varje kvinna har rätt att se ut som hon vill och att Åhléns tar ställning för allas rätt 
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att faktiskt finnas i reklam. Samtidigt, så menar jag i likhet med Lina Söderqvist att hänsyn 

måste tas att mångfald och inkludering med fördel studeras över tid och att en enda kampanj 

inte kan vara heltäckande och inkludera alla. Med det sagt så visar studien att kampanjen till 

viss del är inkluderande, men att det också beror på utifrån vem som betraktar den. Att 

kampanjen däremot ger utrymme för rasifierade kvinnor att synas och erkännas som en del av 

det svenska samhället, kan anses vara ett  bidrag till mer inkluderande reklam.  

5.3	KAN	MAN	DRIVA	EN	BUSINESS	OCH	GÖRA	SAMHÄLLET	LITE	BÄTTRE,	SAMTIDIGT?	
Lina Söderqvist berättade att en av anledningarna att det är viktigt att kommunicera företagets 

värderingar kring exempelvis mångfald och jämställdhet är att människor i dagens samhälle 

tycker det är viktigt att företag tar ställning. Här vill jag återknyta till begreppet image då 

kampanjen Nordiska toner och Åhléns strategi att kommunicera mångfald i hög grad kan tänkas 

påverka uppfattningen om Åhléns som varumärke (Larsson, 2001).  Med stöd i Bengtsson och 

Östbergs (2011) teorier kring hur ett varumärkes mening skapas i interaktionen mellan 

människor skulle det kunna anses vara viktigt för Åhléns varumärke att kampanjen gav upphov 

till reaktioner i andra forum än Åhléns egna kanaler. Uppfattningen om Åhléns varumärke styrs 

inte bara av de marknadsaktiviteter som företaget gör utan också av de värden som 

konsumenterna själva tillskriver märket (Bengtsson & Östberg, 2011). Att en kampanj som 

Nordiska toner tar upp känsliga ämnen, så som slöjdebatten, och även vågar gå emot att spegla 

det stereotypa ”svenska” utseendet i sin kampanj så skulle det kunna vara möjligt att det i hög 

grad påverkar människors associationer till varumärket. I likhet med Larsson (2001) kan man 

anta att kampanjen är delvis en så kallad expressiv kampanj, med syfte att förändra 

uppfattningen av Åhléns identitet, där mångfald enligt Lina Söderqvist inte har kommunicerats 

tydligt nog i den externa kommunikationen från företaget. Samtidigt som jag också vill påpeka 

att uppmärksamheten som kampanjen gav generellt också stärkte Åhléns ställning på 

marknaden i förhållande till konkurrenter. Som Lina Söderqvist uttryckte det så var kampanjen 

väldigt lyckad, trots vissa negativa reaktioner, vilket kan tyda på att Åhléns position har stärkts.  

Den negativa debatt som uppstod utifrån kampanjen Nordiska toner där kritiker menade att 

slöjan är symbol för kvinnoförtryck är problematiskt ur många aspekter. Denna reaktion 

grundar sig till stor del utifrån ”västerländska” föreställningar och perspektiv, där etnocentrism 

blir en central punkt (Stier, 2009). Att den muslimska kvinnan skulle anses vara förtryckt skapar 

även den motsatta uppfattningen om att då den icke-muslimska kvinna vore fri från detta 

förtryck. Denna uppfattning går då starkt att koppla till hur Björklund och Hannerz (1983) 
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menar att etnocentrism bygger på föreställningar om den ”egna” kulturen som överlägsen. Vad 

gäller reklamens kraft som normdrivare för vårt samhälle vill jag anknyta till Rosengren och 

Sjödin (2011) då kampanjen i syftet att spegla mångfald möjligtvis skulle kunna påverka de 

normer kring hur den svenska kulturen ser ut. I likhet med Giddens definition av kultur där han 

menar att kultur är någonting som skapas av det vi ”materiellt producerar” vore det möjligt att 

hävda att Åhléns med denna kampanj är med och skapar bilden av kulturen (Giddens, 1994). 

Jag vill även anknyta till Hultén (2009) som menar att mediernas uttryck är medskapare för vår 

kultur vilket i ett längre perspektiv gör avtryck på uppfattningen om vilket samhälle vi lever i. 

Detta antagande är såklart någonting som denna studie endast kan diskutera kring men resultatet 

som framkom från intervjun med Lina Söderqvist bekräftar ändå att Åhléns har en tro på att det 

kan vara möjligt. Hon menade att reklam absolut kan gynna ett företag samtidigt som den gör 

samhället ”lite bättre”, vilket även stödjs av resultatet från analysen av kampanjen.  

5.3	REKLAMENS	BETYDELSE	FÖR	SAMHÄLLET		
Av vad som framkom från resultatet av intervjun med Åhléns marknadschef Lina Söderqvist 

ser företaget alltså positivt på sina möjligheter att påverka samhällsnormer genom sin 

kommunikation. De menar att all kommunikation påverkar och de anser det som viktigt för 

Åhléns som företag att ta ett socialt ansvar. I likhet med Eriksson och Göthlund (2004) så menar 

jag med den här studien att bilder, så som bilderna i kampanjen Nordiska toner, är en del av de 

budbärare som vårt samhälle och kultur använder sig av för att skapa nya och/eller upprätthålla 

gamla ideal, normer och värderingar. Samtidigt som kampanjen, enligt Åhléns syftar till att 

spegla den kultur och de samhälle vi lever i idag så vill jag också mena att de hjälper till att 

förändra bilden av hur Sverige faktiskt ser ut. Liksom Jarlbro (2006) vill jag mena att reklam 

ofta kan anses spegla missvisande förhållanden i samhället, och i den här kontexten får sällan 

de som inte tillhör den ”svenska normen” synas i reklamens representationer. Det ger, vill jag 

mena, en långsiktig negativ effekt på bilden av vem/vilka som anses tillhöra den svenska 

kulturen. Att Åhléns speglar det samhälle vi lever i kan anses stämma, men däremot kan det 

diskuteras om reklamens representationer generellt stämmer överens med detta och så även 

många människors egna referensramar. Liksom Stier (2009) är min uppfattning är att vårt 

samhälle präglas i alltför hög grad  av främlingsfientlighet, främlingsrädsla och diskriminering 

och jag vill därför hävda  att reklamens representationer måste anpassas för att försöka tvätta 

bort de föreställningar om vilka som anses tillhöra eller inte tillhöra den svenska kulturen 

(Rosengren & Sjödin, 2011). Att se vilka positiva effekter en kampanj så som nordiska toner 
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möjligen skulle kunna ha är omöjligt att uttala sig om, och som nämnt tidigare så kan inte alla 

inkluderas i en enda kampanj, och en enda kampanj kan heller inte anses påverka normer och 

samhällsbilden. Däremot vill jag i likhet med Rosengren och Sjödin (2011) argumentera för att 

reklamens effekter idag måste förstås i ett större perspektiv och vill därför mena att kampanjen 

Nordiska toner också kan förstås ur ett större perspektiv än en modekampanj som är främjande 

för Åhléns som varumärke.  

Jag vill slutligen mena att de perspektiv som denna studie syftar till att belysa inte endast 

behöver begränsas till just denna kampanj, från företaget Åhléns. Med denna studie som ett 

exempel menar jag att ge utrymme för läsaren att vidga vyerna till att betrakta de 

samhällsnyttiga insatser andra företag skulle kunna ha på vårt samhälle. Att reklamen 

representerar det mångkulturella samhälle vi faktiskt lever i idag, ser jag som en långsiktig 

effekt att sträva efter. Genom att porträttera olikheter bjuder Åhléns även in till acceptans av 

olikheter i det sociala rummet. Med koppling till att Rosengren och Sjödin (2011) 

argumenterade för att vi idag lever i ett samhälle där vi ständigt möts av mängder av reklam, 

vill jag mena att det är viktigt att företag tar det sociala ansvaret att ge alla människor plats i 

den reklam som produceras.  

5.4	SLUTSATS		
Utifrån bildanalysen av Åhléns kampanj Nordiska toner har den här studien visat att kampanjen 

representerar värden av mångfald genom att den porträttera kvinnor med olika utseenden, som 

på grund av rasistiska föreställningar ofta inte får synas i svensk reklam. Utifrån resultatet av 

intervjun med Åhléns marknadschef Lina Söderqvist bekräftades även att ett av de tänka 

budskapen var menat att spegla mångfald och att de ville visa hur Sverige faktiskt ser ut. Ur 

studien framkom även att Åhléns utmanar exkluderande strukturer på det sättet de  inkluderar 

olika hudfärger/utseenden/religionsattribut i en kampanj som tydligt uttrycker att den står för 

”Nordiska toner”. Detta resulterar i att Åhléns kampanj påvisar vikten av allas rätt att synas i 

reklam. Utifrån resultaten av intervjun framkom det att Åhléns även ser positivt på sina 

möjligheter att påverka rådande samhällsnormer med sin kommunikation och att de ansåg det 

som viktigt att ett företag tar socialt ansvar. Vad som skulle kunna anses bli effekterna av denna 

typ av kampanj är någonting som denna studie har diskuterat, men inte haft möjlighet att ge 

vetenskapliga svar på. Däremot har studien gett en inblick i vikten av ett mångfaldsperspektiv 

i strategiska marknadsaktiviteter då den belyst dess möjliga positiva påverkan på det svenska 
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samhället, samt för att stärka det egna varumärket, vilket kan ses som en uppmaning till vidare 

forskning i detta ämne.  

Slutligen vill jag nämna att denna studie har utarbetats utefter en kvalitativ och tolkande metod, 

vilket måste förstås utifrån dessa kriterier. Med stöd i Ekström och Larsson (2010) har denna 

studie strävat efter att uppfylla de metodkriterier som angavs för en kvalitativ studie. 

Intersubjektiviteten för denna typ av analys går givetvis att ifrågasätta, men jag vill ändå mena 

att utifrån studiens syfte och så har studien ämnat att belysa de olika möjliga tolkningar som 

inryms. Viktigt att ta i beaktning är ändå att denna studie präglas av forskarens förförståelse 

och att samma studie gjord i en annan kontext möjligtvis skulle kunna komma fram till andra 

slutsatser.   

För att få en bredare insikt i reklamens påverkan på samhället och i hur hög grad en kampanj 

av denna karaktär kan tänkas påverka samhälleliga normer skulle fler intervjuer eller möjligen 

en kvantitativ studie ha kunnat ge mer tyngd och således i högre grad bekräfta diskussionen 

kring om kampanjen är ett bidrag till mer inkluderande reklam. Även en kvantitativ 

innehållsstudie av representationerna i Åhléns kommunikation över tid hade kunnat ge djupare 

svar i huruvida de verkar efter sina värderingar kring mångfald och jämställdhet, då denna 

kampanj endast är en av många som krävs för en positiv långsiktig påverkan på samhället. 

Slutligen önskas tacka alla som varit med och bidragit till studien.  
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