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Sammanfattning	

Första	gången	en	kvinna	i	slöja	representerades	i	svenska	modeföretags	marknadsföring	var	under	

hösten	2015.	Marknadsföringen	väckte	högljudda	samhällsdebatter,	där	vissa	ansåg	att	det	var	ett	

bra	initiativ	av	företag	att	involvera	mångkultur	medan	andra	ansåg	att	slöjan	symboliserar	ett	

kvinnoförtryck	som	inte	bör	normaliseras.	Idag	är	representationen	av	beslöjade	kvinnor	i	svenska	

modeföretags	marknadsföring	fortfarande	låg,	men	den	förekommer	allt	oftare.	Denna	studie	ämnar	

att	undersöka	hur	unga	kvinnor	uppfattar	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	modeföretags	

marknadsföring.	Studien	undersöker	hur	resonemangen	kring	representationen	skiljer	sig	beroende	

på	om	marknadsföringen	konstruerats	professionellt	av	företag	eller	privat	genom	

användargenererat	innehåll.	Studien	undersöker	även	hur	representationen,	eller	icke-

representationen,	påverkar	bilden	av	företaget	bakom	marknadsföringen.	Studien	är	en	kvalitativ	

studie	som	bygger	på	semistrukturella	samtalsintervjuer	med	ett	kortare	inslag	av	receptionsanalys.	

Intervjuerna	är	utförda	utefter	tre	målgrupper;	icke-muslimer,	muslimer	som	inte	bär	slöja	och	

muslimer	som	bär	slöja.	Med	avstamp	i	tidigare	forskning	och	teorier	om	bland	annat	

representation,	identitet	och	stereotyper	analyseras	målgruppernas	svar	för	att	komma	fram	till	en	

djupare	förståelse	kring	hur	unga	kvinnor	resonerar	gällande	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	

svenska	modeföretags	marknadsföring.	

	

Studien	påvisar	att	unga	kvinnor	anser	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	bör	förekomma	oftare	i	

svenska	modeföretags	marknadsföring	för	att	spegla	samhällets	mångkultur.	De	unga	kvinnorna	

anser	att	modeföretag	besitter	en	viktig	roll	att	inkludera	och	främja	den	mångkultur	som	finns	i	

dagens	samhälle.	De	anser	att	representationen	av	slöjan	kan	bidra	till	att	bärandet	av	den	

normaliseras	och	att	den	fientlighet	som	finns	gentemot	muslimer	dementeras.	De	unga	kvinnorna	

anser	att	representationen	av	slöjan	är	ett	gynnsamt	agerande	för	företag,	dels	då	det	stimulerar	

marknadssegmentet	för	kvinnor	som	bär	slöja	och	dels	då	det	kan	bidra	till	att	övriga	konsumenter	

beundrar	företagets	ställningstagande.	Studien	visar	även	att	majoriteten	av	de	unga	kvinnorna	

föredrar	marknadsföring	som	är	av	användargenererat	innehåll	framför	marknadsföring	som	är	

professionellt	konstruerad.	De	unga	kvinnorna	anser	att	användargenererat	innehåll	speglade	en	

mer	genuin	och	personlig	känsla	vilket	de	föredrar.	Ytterligare	ett	resultat	som	studien	påvisar	är	att	

det	är	de	som	inte	själva	bär	slöja	som	är	mest	angelägna	om	att	den	ska	representeras.	Dessa	anser	

att	representationen	av	slöjan	är	nödvändig	för	att	beslöjade	kvinnor	ska	kunna	identifiera	sig	med	

marknadsföringen,	vilket	de	kvinnor	som	själva	bär	slöja	inte	håller	med	om.	Gemensamt	för	de	unga	

kvinnorna	är	att	de	uppfattar	företag	som	representerar	slöjan	som	mer	attraktiva	än	de	som	inte	

gör	det,	då	dessa	företag	representerar	en	mångkultur.	 	



	

Abstract	

The	first	time	a	veiled	women	was	represented	in	swedish	fashion	companies’	marketing	was	during	

the	fall	of	2015.	The	marketing	evoked	loud	debates,	where	some	considered	it	to	be	a	good	

initiative	for	companies	to	involve	the	multiculturalism,	while	others	considered	the	veil	to	

symbolize	women's	oppression	which	shouldn’t	be	normalized.	Today,	the	representation	of	veiled	

women	in	swedish	fashion	companies’	marketing	is	still	quite	low,	but	it’s	increasingly	occurring.	This	

study	aims	to	examine	how	young	women	perceive	the	representation	of	veiled	women	in	fashion	

companies’	marketing.	The	study	examine	how	the	arguments	about	the	representation	distinguish	

depending	on	whether	the	marketing	has	been	created	professionally	by	the	company	or	privately	

through	user-generated	content.	The	study	also	examine	how	the	representationen,	or	the	non-

representation,	affects	the	image	of	the	company	behind	the	marketing.	The	study	is	a	qualitative	

study	that	is	based	on	semi-structured	interviews	with	a	shorter	element	of	reception	analysis.	The	

interviews	are	conducted	with	three	target	groups;	non-Muslims,	Muslims	who	don’t	wear	veil	and	

Muslims	wearing	veil.	Based	on	previous	research	and	theories	about	representation,	identity	and	

stereotypes,	the	answers	of	the	target	groups	are	analysed	to	establish	a	deeper	understanding	

about	how	young	women	argument	about	the	representation	of	veiled	women	in	fashion	

companies’	marketing.	

	

The	study	indicate	that	young	women	consider	that	the	representation	of	veiled	women	should	

occur	more	often	in	swedish	clothing	companies’	marketing	to	reflect	society’s	multiculturalism.	The	

young	women	believe	that	clothing	companies	have	an	important	role	to	include	and	promote	the	

multiculturalism	that	exists	in	the	society.	They	believe	that	the	representation	of	the	veil	can	

contribute	normalization	of	the	veil	and	contradict	the	hostility	towards	Muslims.	The	young	women	

consider	that	the	representation	of	the	veil	is	a	advantageous	act	for	companies,	partly	because	it	

stimulates	the	market	segment	for	women	wearing	veil	and	partly	because	it	can	contribute	to	other	

consumers	admiring	the	company’s	act.	The	study	also	indicate	that	the	majority	of	young	women	

prefer	marketing	that	is	user-generated	content	rather	then	marketing	that	is	professionally	created.	

The	young	women	consider	that	user-generated	content	reflect	a	genuine	and	personal	feeling,	

which	they	prefer.	Another	result	that	the	study	indicate	is	that	it’s	those	who	don’t	wear	veil	

themselves	who	are	most	eager	for	it	to	be	represented.	These	consider	that	the	representation	of	

the	veil	is	necessary	for	veiled	women	to	be	able	to	identify	with	the	marketing,	which	the	women	

wearing	veil	don’t	agree	with.	Mutually	for	the	young	women	is	that	they	believe	that	the	companies	

that	represent	the	veil	is	more	appealing	than	those	who	don’t,	because	these	companies	represent	

a	multiculturalism.	 	



	

Förord	

Denna	uppsats	har	till	lika	delar	skrivits	av	Jacqueline	Walker	Larsson	och	Elise	Johnsson.	Vi	har	

gemensamt	skrivit	uppsatsens	alla	delar	och	tar	gemensamt	ansvar	för	dess	innehåll.	

	

Vi	vill	framföra	ett	stort	tack	till	alla	som	deltagit	i	vår	intervjustudie	och	delat	med	sig	av	sina	tankar	

och	reflektioner.	Vi	vill	även	tacka	vår	handledare	André	Jansson	för	all	hjälp	under	studiens	gång.	 	
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1.	Introduktion	

Detta	kapitel	presenterar	studiens	bakgrund,	problembeskrivning,	syfte	samt	de	frågeställningar	som	

studien	ska	besvara.	

	

1:1	Bakgrund	

Religiösa	symboler	besitter	en	helighet	som	ger	dem	en	stark	närvaro	och	makt	i	många	människors	

vardagliga	liv.	Bärandet	av	en	religiös	symbol	eller	klädsel	är	ett	viktigt	uttryck	för	en	persons	

religiösa	identitet;	det	kan	spegla	personens	förståelse	för	de	krav	som	föreskrivs	i	religionens	

tradition	eller	personens	tro	på	att	bärandet	av	den	religiösa	klädseln	eller	symbolen	visar	på	ett	

religiöst	engagemang	som	bidrar	till	att	förbättra	sitt	andliga	liv	(Naseri	&	Tamam,	2012).	Inom	islam	

är	bärandet	av	en	religiös	symbol	eller	klädsel	mer	visuellt	tydlig	än	inom	många	andra	religioner.	

Koranen	uppmuntrar	både	kvinnor	och	män	att	klä	sig	anständigt,	men	fokus	ligger	på	hur	kvinnor	

bör	klä	sig:	

	

“Och	säg	till	de	troende	kvinnorna	att	de	bör	sänka	blicken	och	lägga	band	på	sin	sinnlighet	

och	inte	visa	mera	av	sina	behag	än	vad	som	[anständigtvis]	kan	vara	synligt;	låt	dem	därför	

fästa	slöjan	så	att	den	täcker	barmen.	[...]”	

(Koranen,	24:31)	Svensk	översättning	

	

Muslimska	kvinnor	uppmuntras	att	skyla	sina	kroppar	och	täcka	håret	med	en	slöja,	en	hijab.	Den	

traditionella	slöjan	är	ett	tygstycke	som	fästs	runt	huvudet	för	att	täcka	hår,	hals,	axlar	och	bröst.	Det	

finns	även	andra	varianter	av	slöjan	som	är	mer	täckande;	niqab	som	täcker	hela	ansiktet	förutom	

ögonen	och	burka	som	även	täcker	ögonen	med	ett	genomskinligt	tyg.	Slöjan	är	ett	traditionellt	

klädesplagg	inom	islam	som	många	anhängare	till	religionen	bär.	Bärandet	av	slöjan	är	en	religiös	så	

väl	som	kulturell	tradition.	

	

Sedan	årtionden	tillbaka	har	den	muslimska	slöjan	stått	i	centrum	för	många	debatter	och	

kontroverser	i	Europa	(Chapman,	2016).	I	vissa	länder	har	debatterna	varit	så	påtagliga	att	ett	

resultat	av	dem	blivit	att	bärandet	av	slöjan	förbjudits	på	offentliga	platser.	År	2004	förbjöds	slöjan	i	

statliga	skolor	i	Frankrike,	vilket	blev	startskottet	för	en	lagstiftning	mot	bärandet	av	slöjan	som	snart	

fler	länder	skulle	stadga	(Dowding,	2011).	Idag	har	ett	förbud	mot	att	bära	slöja	offentligt	införts	i	ett	

flertal	europeiska	länder,	Danmark,	Österrike,	Tyskland,	Bulgarien	och	Nederländerna	bland	andra	
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(SVT,	2018).	Den	muslimska	slöjan	har	blivit	ett	signalement	för	en	representation	av	en	minoritet	

som	står	bakom	religiös	extremism	och	kvinnoförtryck	(Chapman,	2016;	Bilge,	2010;	Williamson	&	

Khiabany,	2010).	Detta	synsätt	har	färgat	den	västerländska	uppfattningen	av	slöjan	och	främjat	

negativa	stereotypa	bilder	av	muslimer	som	folkgrupp.	

	

1:2	Problembeskrivning	

Sverige	är	idag	ett	mångkulturellt	samhälle	där	långt	ifrån	alla	kulturer	representeras	i	dagens	

marknadsföring.	Sedan	århundraden	tillbaka	har	svenska	medborgare	bestått	av	människor	med	

varierande	kulturer,	ursprung	och	religioner.	Sverige	uppfattas	idag	som	ett	kristet	land	men	en	stor	

andel	av	landets	medborgare	är	anhängare	till	andra	religioner.	Efter	kristendomen	räknas	islam	som	

landets	näst	vanligaste	religion	(Utrikespolitiska	institutet,	2018).	År	2016	uppfattades	8,1	%	av	

Sveriges	medborgare	tillhöra	religionen,	vilket	är	närmare	800	000	människor	(Pew	Research	Center,	

2017).	Trots	den	stora	mängden	muslimer	i	landet	är	representationen	av	dem	i	marknadsföring	

bristande.	Detta	är	tydligt	i	modekontexter,	där	framförallt	muslimska	kvinnor	i	slöja	representeras	i	

lägsta	grad.	Så	sent	som	2015	var	första	gången	svenska	modeföretag	representerade	beslöjade	

kvinnor	i	sin	marknadsföring,	då	H&M	och	Åhléns	drev	kampanjer	som	inkluderade	kvinnor	i	slöja.	

Denna	marknadsföring	har	väckt	många	debatter,	där	vissa	anser	att	det	är	ett	bra	initiativ	av	

organisationer	att	involvera	den	muslimska	kulturen	medan	andra	anser	att	slöjan	symboliserar	ett	

kvinnoförtryck	vilket	inte	bör	normaliseras	(Resumé,	2015).	

	

Sedan	2015	har	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	svenska	modeföretags	traditionella	

marknadsföring	varken	ökat	eller	minskat	avsevärt.	Representationen	har	varit	densamma	som	

innan	H&M	och	Åhléns	kampanjer,	nästintill	obefintlig.	Däremot	har	representationen	av	kvinnor	i	

slöja	ökat	i	modeföretagens	digitala	marknadsföring	på	modeföretagens	Instagramkonton.	

Representationen	är	relativt	låg	men	går	att	urskilja	i	ett	par	modeföretags	Instagramflöden,	Nelly,	

Lindex	och	Bik	Boks	bland	annat.	Många	av	dagens	modeföretags	flöden	består	av	en	variation	av	

modeföretagens	egna	innehåll	och	användargenererat	innehåll,	så	kallad	user-generated	content.	

Det	användargenererade	innehållet	består	av	bilder	som	modeföretagens	konsumenter	skapat.	

Bilderna	är	vanligtvis	skapade	av	personer,	officiella	som	icke-officiella,	som	visar	upp	hur	de	bär	och	

stylar	modeföretagens	kläder.	Dessa	konsumenter	som	skapar	innehåll	till	modeföretagen	har	en	roll	

som	aktiva	producenter	(Balasubramaniam,	2007;	Forlizzi	&	Battarbee,	2004).	Det	

användargenererade	innehållet	kan	skapas	av	vem	som	helst,	oavsett	kulturell	identitet.	Det	är	till	

stor	del	denna	marknadsföringsstrategi	som	öppnat	upp	för	en	bredare	representation	av	
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mångkultur	i	företagens	marknadsföring,	när	modeföretagen	sprider	det	användargenererade	

innehållet	genom	att	dela	det	i	sitt	egna	flöde.	

	

Debatten	kring	huruvida	kvinnor	i	slöja	bör	eller	inte	bör	representeras	i	marknadsföring	är	aktuell	

än	idag.	Vissa	hävdar	att	det	är	modeföretagens	skyldighet	att	representera	slöjan	som	en	del	av	den	

mångkultur	som	finns	i	Sverige,	medan	andra	förbannar	modeföretagen	och	det	de	påstås	ställa	sig	

bakom	när	de	representerar	slöjan.	Oavsett	hur	modeföretagen	agerar	möter	de	olika	åsikter	och	

protester.	Dessa	är	oundvikliga	men	viktiga	att	ta	hänsyn	till	då	människorna	bakom	åsikterna,	

oavsett	vilka,	är	potentiella	kunder.	Allt	det	en	organisation	gör	påverkar	hur	omvärlden	uppfattar	

den;	speglar	organisationen	värden	som	överensstämmer	med	konsumentens	egna	värden	ökar	

dennes	känsla	av	tillhörigheten	till	organisation.	På	samma	sätt	minskar	känslan	av	tillhörighet	när	

en	organisation	speglar	värden	som	inte	överensstämmer	med	konsumentens	egna	värden	

(Anderson,	Dahlquist	&	Garver,	2018).	Hur	allmänheten,	de	potentiella	kunderna,	uppfattar	en	

organisation	påverkas	av	hur	organisationen	speglar	sina	värden	genom	sitt	beteende.	I	detta	fall	hur	

modeföretag	speglar	sina	värden	genom	representationen,	eller	icke-representationen,	av	kvinnor	i	

slöja	i	sin	marknadsföring.	

	

1:3	Syfte	

Syftet	med	denna	studie	är	att	få	en	djupare	bild	av	hur	unga	kvinnor	resonerar	kring	

representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	svenska	modeföretags	marknadsföring.	Vi	vill	undersöka	hur	

resonemangen	kring	representationen	skiljer	sig	beroende	på	om	marknadsföringen	konstruerats	

professionellt	av	företaget	eller	privat	genom	användargenererat	innehåll.	Studien	ska	även	

undersöka	hur	representationen,	eller	icke-representationen,	påverkar	bilden	av	organisationerna	

bakom	marknadsföringen.	

	

1:4	Frågeställningar	

- I	vilken	mån	anser	unga	kvinnor	att	muslimska	kvinnor	i	slöja	representeras	i	svenska	

modeföretags	marknadsföring?	

	

- Anser	unga	kvinnor	att	det	är	väsentligt/oväsentligt	att	svenska	modeföretag	representerar	

muslimska	kvinnor	i	slöja	i	sin	marknadsföring?	

	



	

	 10	

- Hur	skiljer	sig	resonemangen	kring	representationen	hos	unga	kvinnor	beroende	på	kulturell	

identitet?	

	

- Hur	skiljer	sig	tolkningar	av	representationen	av	slöjan	beroende	på	om	marknadsföringen	är	

konstruerad	professionellt	eller	är	av	användargenererat	innehåll?	

	

1:5	Avgränsningar	

Studien	studerar	uppfattningar	av	representationen	av	kvinnor	i	slöja	hos	unga	kvinnor	födda	mellan	

1990-2000.	Samtliga	kvinnor	är	bosatta	i	Karlstad.	Studien	omfattar	all	marknadsföring	men	de	bilder	

som	valts	ut	för	diskussion	har	avgränsats	till	att	svenska	modeföretags	digitala	marknadsföring	på	

den	sociala	plattformen	Instagram	på	grund	av	brist	på	material	i	traditionell	marknadsföring.	

Studien	studerar	endast	representationen	av	hijab,	vilken	kommer	benämnas	som	slöja	under	hela	

studiens	gång.	

	

1:6	Disposition	

I	introduktionen	presenteras	bakgrund,	problembeskrivning,	studiens	syftet	samt	studiens	

frågeställningar.	Efterföljande	fortsätter	uppsatsen	med	tidigare	forskning	kring	framställningen	av	

stereotyper,	etniska	minoriteter,	islam	och	den	muslimska	slöjan	i	marknadsföring.	Därefter	

presenteras	teorier	om	representation,	“vi”	och	“dem”,	stereotyper,	identitet	samt	kodning	och	

avkodning	av	budskap.	Vidare	fortsätter	en	presentation	av	den	metodologiska	ansats	uppsatsen	

bygger	på	där	valet	av	metod	förklaras,	motiveras	och	beskrivs.	Därefter	presenteras	studiens	

resultat	om	hur	de	unga	kvinnorna	uppfattar	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	modeföretags	

marknadsföring.	Utefter	studiens	resultat	framställs	senare	en	analys	och	diskussion	kring	

representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring,	därefter	kring	hur	det	finns	ett	“vi”	och	“dem”-

tänk	och	den	stereotypa	bilder	av	muslimer.	Analysen	och	diskussionen	fortsätter	sedan	med	hur	

mottagare	kan	identifiera	sig	med	medieinnehållet	och	avslutningsvis	med	hur	mottagare	tolkar	

budskap	på	olika	sätt.	I	uppsatsens	avslutande	kapitlen	presenteras	en	slutsats	där	studiens	

frågeställningar	besvaras.	Efter	slutsatsen	följer	förslag	på	framtida	forskning	och	därefter	en	

diskussion	kring	implikationer	för	samhället	och	arbets-/yrkesliv	baserat	på	studiens	ämne.	 	
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2.	Tidigare	forskning	

I	detta	kapitel	presenteras	tidigare	forskning	som	är	relevant	för	studien.	Den	tidigare	forskningen	

fokuserar	på	representationen	av	stereotyper,	etniska	minoriteter	och	den	muslimska	kvinnan	i	slöja	

i	marknadsföring.	

	

2:1	Stereotyper	i	marknadsföring	

Begreppet	stereotyp	introducerades	inom	medieforskning	i	Walter	Lippmans	bok	Public	Opinion	som	

publicerades	år	1922.	I	boken	redogör	Lippman	för	begreppet	som	förenklade	bilder	likt	mentala	

kartor	över	människor	och	händelser	i	vår	omvärld.	Lippman	menar	att	den	verkliga	världen	är	alltför	

stor	och	komplex	för	oss	människor	att	förstå	och	att	vi	därför	placerar	vår	omvärld	inom	olika	

kategorier.	Således	skapas	så	kallade	stereotyper	inom	respektive	kategori.	Dessa	stereotyper	

konstrueras	utifrån	hur	vi	tror	att	verkligheten	ser	ut	och	nödvändigtvis	inte	utifrån	hur	den	faktiskt	

ser	ut.	Utmärkande	för	en	stereotyp	är	att	den	“belastar	data	med	en	viss	känsla	innan	data	når	vårt	

intellekt”	(Lippmann,	1965,	s.	98).	De	stereotyper	vi	skapar	är	alltså	inte	huvudsakligen	sanna	bilder	

av	omvärlden,	utan	en	uppfattning	konstruerad	av	människors	kulturella	intellekt.	När	en	stereotyp	

väl	etablerats	är	den	svår	att	förändra,	både	på	en	individ-	och	samhällsnivå	(Lippmann,	1965).	

Stereotyper	finns	inom	alla	kulturella	och	sociala	aspekter	såsom	kön,	etnicitet,	ålder,	sexuell	

läggning	och	yrke	(Eisend,	2010).	Problematiken	med	att	stereotyper	är	kulturspecifika	är	att	de	kan	

bidra	till	att	konflikter	skapas	kulturer	emellan.	Inom	många	kulturer	ses	specifika	grupper	med	

andra	avvikande	kulturer	besitta	negativa	egenskaper.	Individerna	inom	dessa	kulturer	blir	därför	i	

många	fall	behandlade	som	att	dessa	negativa	stereotyper	är	sanna,	vilket	inte	alltid	är	fallet.	Den	

moderna	definitionen	av	stereotyper	fokuserar	på	problemen	som	är	förknippade	med	att	

porträttera	en	samkultur	genom	att	kategorisera	den	med	dessa	begränsade	egenskaper	(Kidd,	

2016).	

	

Historiskt	sett	har	majoriteten	av	marknadsföring	avbildat	människor	på	ett	stereotypiskt	sätt	

(Eisend,	2010).	Under	1960-talet	när	samhället	influerades	av	rörelsen	kring	medborgerliga	

rättigheter	började	kritik	riktas	mot	reklambranschen	och	de	stereotyper	de	påstods	främja.	

Branschen	ansågs	sakna	mångfald	i	sitt	producerade	material	och	kritiserades	för	dess	icke-

representation	av	minoritetsgrupper.	Om	minoritetsgrupper	representerades	ansågs	dessa	

porträtteras	som	stereotypa,	begränsade	och	i	många	fall	nedsättande.	Reklambranschen	insåg	att	

deras	målgrupp	var	mångkulturell,	att	inte	alla	relaterar	till	heterosexuella	vita	män	och	kvinnor	med	

en	västerländsk	kultur.	Ett	försök	att	målgruppsanpassa	marknadsföringen	resulterade	i	ett	bakslag,	
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när	representationerna	uppfattades	som	stereotypa	och	felaktiga	(Lee,	Williams	&	Ferle,	2004).	Det	

är	väsentligt	att	representera	ett	mångfald	i	marknadsföring	när	konsumenterna	består	av	blandade	

kulturer	och	etniciteter,	men	det	är	viktigt	att	marknadsföringen	främjar	en	positiv	bild	mellan	

respektive	kultur	och	etnicitet	som	samhället	består	av	(Kidd,	2016).	

	

Stereotyper	uppstår	i	marknadsföring	eftersom	marknadsföring	är	segmenterad;	en	annons	riktar	sig	

inte	till	en	enda	massmarknad	utan	skräddarsys	för	att	attrahera	ett	visst	segment	av	en	marknad.	

Marknaden	är	uppdelade	i	olika	segment	mellan	åldrar,	klasser,	kön	och	raser.	Till	exempel	är	reklam	

för	hudprodukter	som	bekämpar	acne	riktat	till	tonåringar,	vissa	bilreklamer	till	

medelklasskonsumenten,	feminin	parfymreklam	till	kvinnor	och	vissa	hårprodukter	till	

afroamerikaner.	Genom	dolda	symboler	attraheras	konsumenter	av	sitt	undermedvetna	sinne	och	

genom	att	skräddarsy	marknadsföringen	för	att	attrahera	ett	visst	segment	av	marknaden	fortsätter	

företag	att	använda	sig	av	stereotyper	och	klichéer	(Shirazi,	2001).	De	stereotyper	som	framhävs,	

oavsett	hur	sanna	eller	felaktiga	de	är,	påverkar	den	uppfattning	mottagaren	har.	Hur	människor	

porträtteras	i	marknadsföring	har	en	inverkan	på	hur	mottagare	ser	på	andra,	så	som	att	kvinnor	är	

familjeorienterade	och	att	vissa	minoritetsgrupper	har	specifika	yrken	(Eisend,	2010).	

Porträtteringen	har	även	en	inverkan	på	hur	mottagare	ser	på	sig	själv	genom	att	marknadsföringen	

visar	upp	ett	ideal	som	mottagaren	inte	alltid	anser	sig	själv	passa	inom	(Åkestam,	2017;	Knoll	et	al.,	

2011;	Taylor	&	Stern,	1997).	Genom	att	använda	sig	av	stereotyper	bidrar	marknadsföring	till	att	

mottagarna	får	en	ensidig	världsbild,	en	världsbild	där	stereotyperna	anses	vara	det	normala	och	allt	

annat	avvikande	(Rosengren	&	Sjödin,	2011).	Detta	är	inte	avsändarens	avsikt	men	genom	att	

framhäva	stereotyper	uppstår	en	bieffekt	av	marknadsföringen,	vars	huvudsakliga	syfte	är	att	

attrahera	kunder	(Åkestam,	2017).	

	

2:2	Representation	av	etniska	minoriteter	i	marknadsföring	

I	marknadsföring	är	personer	med	vissa	egenskaper	och	drag	överrepresenterade	såsom	attraktiva,	

vita,	smala,	heterosexuella	och	framgångsrika,	medan	andra	grupper	är	underrepresenterade	

(Åkestam,	2017).	Dessa	underrepresenterade	grupper	kallas	minoriteter	och	definieras	som	en	

sociologisk	kategori	som	skiljer	sig	från	den	större	majoriteten	i	ett	samhälle	baserat	på	egenskaper	

såsom	etnicitet,	kön,	hälsa	eller	sexuell	läggning.	En	etnisk	minoritetsgrupp	skiljer	sig	från	den	större	

majoriteten	i	samhället	genom	kultur,	språk,	religion,	etnicitet,	med	mera.	Effekten	av	att	

representera	minoriteter	i	marknadsföring	är	tvetydig,	dels	förstärker	marknadsföringen	

minoritetsgruppernas	etniska	identitet	och	dels	förstärker	den	rådande	stereotyper	(Rößner,	
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Kämmerer	&	Eisend,	2017).	När	kommunikationen	i	marknadsföring	sätts	i	ett	bredare	system	av	

kulturella	visuella	representationer	blir	följden	att	marknadsföringen	skapar	och	bidrar	till	kulturell	

mening	och	uppfattning	(Carrigan	&	Schroeder,	2005).	Forskning	om	etniciteter	i	marknadsföring	har	

haft	tre	huvudfokus;	den	etniska	representationen,	den	proportionella	representationen	av	

minoriteter	och	konsumentbeteendeeffekter	av	representationen	av	minoriteter.	Det	är	väsentligt	

för	företag	att	representera	olika	etniciteter	då	1)	storleken	på	etniska	marknader	ökar	exponentiellt	

och	deras	utgifter	likaså,	2)	i	takt	med	att	marknader	förändras,	dör	ut	eller	omprioriteras	måste	nya	

sätt	att	sälja	produkter	på	upptäckas	och	3)	för	att	ekonomisk	instabilitet	har	skapat	en	trend	för	

noggrann	segmentering,	minimering	av	kostnad	och	maximering	av	vinst	(Cortese,	2015).	

	

En	studie	utförd	av	Harrison,	Thomas	och	Cross	(2017)	studerar	hur	en	etnisk	minoritetsgrupp,	

kvinnor	med	mångkulturell	identitet,	representeras	i	marknadsföring.	Studien	kategoriserar	

marknadsföring	inom	tre	övergripande	områden;	arbetsliv,	familjeliv	och	fritid.	Utifrån	dessa	

områden	studeras	hur	representationen	fördelas	mellan	olika	etniciteter.	Inom	kategorin	arbetsliv	

representerar	endast	en	av	de	61	studerade	annonserna	en	mångkulturell	kvinna.	Även	inom	

kategorin	familjeliv	var	representationen	låg,	där	endast	två	av	de	studerade	annonserna	

representerar	mångkulturella	kvinnor	som	mammor,	fruar	eller	i	familjeorienterade	miljöer.	Inom	

kategorin	fritid	representerar	sex	annonser	mångkulturella	kvinnor	i	offentliga	miljöer,	där	kvinnorna	

framställs	som	medlemmar	i	en	vänskapsgrupp	med	vita	kvinnor	i	centrum.	Studien	fick	ett	resultat	

som	tydligt	visade	på	att	kvinnor	med	mångkulturell	identitet	är	underrepresenterade	i	

marknadsföring.	Studien	visade	även	på	att	huvudrollen	i	marknadsföring	oftast	spelas	av	en	vit	

kvinna	ur	västerländsk	kultur.	När	minoritetsgrupper	väl	representeras	i	marknadsföring	är	det	i	en	

biroll	till	den	stereotypa	majoritetsgruppen	(Harrison	et	al.,	2017).	

	

Ett	problem	som	uppstår	när	en	grupp	är	överrepresenterade	och	andra	underrepresenterade	är	att	

de	underrepresenterade,	minoritetsgrupperna,	hamnar	åt	sidan	i	marknadsföringens	syfte	att	

påverka	mottagarna.	Konsumenter	övertygas	mer	av	marknadsföring	som	representerar	samma	

etniska	egenskaper	som	de	själva	har	(Rößnet	et	al.,	2017;	Johnson	&	Grier,	2011).	När	

marknadsföring	representerar	konsumenternas	etnicitet	utvecklar	konsumenterna	mer	gynnsamma	

tankar,	attityder	och	köpintentioner.	När	marknadsföringen	inte	representerar	konsumenternas	

etnicitet	blir	konsumenterna	istället	mindre	mottagliga	för	marknadsföringens	budskap	(Rößner	et	

al.,	2017;	Lee,	Fernandez	&	Martin,	2002).	
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2:3	Islam	och	den	muslimska	slöjan	i	marknadsföring	

Tidigare	forskning	om	representationen	av	religion	i	marknadsföring	har	kategoriserats	under	tre	

kategorier;	attityder	mot	reklam	för	kontroversiella	produkter,	representationen	av	religiösa	värden	i	

reklam	och	konsumenters	reaktioner	till	reklam	som	innehåller	religiösa	signaler	eller	symboler	

(Naseri	&	Tamam,	2012).	Inom	forskning	relaterat	till	islam	har	ett	par	studier	genomförts	inom	

främst	de	två	första	av	dessa	kategorier.	Fam	et	al.	(2004)	studerade	attityder	hos	religiösa	

anhängare	(buddhister,	kristna,	muslimer	och	ateister)	till	reklam	för	kontroversiella	produkter	

såsom	könsrelaterade	produkter,	sociala/politiska	grupper,	hälsoprodukter	och	

beroendeframkallande	produkter.	Studiens	resultat	visade	på	tydliga	skillnader	i	attityder,	då	

muslimer	visade	på	en	mer	negativ	attityd	gentemot	könsrelaterade	produkter,	sociala/politiska	

grupper	och	hälsoprodukter	jämfört	med	anhängare	till	andra	religioner	(Fam	et	al.,	2004).	

Representationen	av	islamistiska	värden	i	reklam	har	studerats	av	bland	annat	Al-Olayan	och	

Karande	(2000)	som	studerade	hur	kvinnor	porträtteras	i	reklam	i	amerikanska	och	arabiska	

tidningar.	Resultatet	visade	på	en	tydlig	skillnad	mellan	hur	länder	porträtterade	kvinnor.	De	

arabiska	reklamerna	visade	endast	traditionellt	klädda	kvinnor	med	slöja	och	täckande	kläder	och	

kvinnor	porträtterades	endast	som	talesperson	för	en	produkt	om	denna	var	relaterad	till	det	

kvinnliga	könet	(Al-Olayan	&	Karade,	2000).	

	

I	västerländsk	marknadsföring	har	tre	klassiska	stereotyper	kunnat	urskiljas	i	representationen	av	

muslimska	kvinnor;	hustrun	i	sin	tyranniska	makes	nåd,	den	exotiska	men	otillgängliga	förtäckta	

kvinnan	och	den	förtryckta	kvinnan	som	behandlas	som	luft.	Genom	att	illustrera	muslimska	kvinnor	

enligt	dessa	stereotyper	har	marknadsföringen	exploaterat	kritiska	bilder	av	kvinnorna	och	slöjan,	

vilka	har	färgat	den	västerländska	uppfattningen	(Shirazi,	2001).	Denna	uppfattning	är	problematisk	

på	många	sätt,	dels	på	så	sätt	att	de	muslimska	kvinnor	som	bär	slöja	blir	kollektivt	stigmatiserade.	

Stigmatiseringen	av	muslimska	kvinnor	bidrar	till	att	deras	identiteter	utmanas	och	förhandlas	då	de	

hamnar	inom	en	ram	av	hotade	sociala	identiteter,	en	process	som	kan	leda	till	omstrukturering	av	

identiteter.	Den	stereotypa	bilden	av	slöjan	som	hotande	och	avvikande	har	fått	direkta	

konsekvenser	för	slöjbärande	kvinnors	upplevelse	som	en	minoritetsgrupp	(Chapman,	2016).	

	

Historiskt	sett	har	representationen	av	den	muslimska	kvinnan	i	slöja	skiljts	sig	beroende	på	vilket	

segment	på	marknaden	marknadsföringen	riktat	sig	till.	Marknadsföring	avsedd	för	män	har	

representerat	slöjan	genom	att	spegla	den	som	något	exotiskt	medan	marknadsföring	avsedd	för	

kvinnor	representerat	den	genom	att	spegla	den	som	en	symbol	för	kvinnors	underlägsenhet.	

Representationen	i	segmentet	för	män	har	haft	ett	syfte	att	locka	konsumenter	genom	att	visa	på	
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något	unikt,	att	de	säljer	produkter	som	sticker	ut.	Ett	exempel	på	detta	är	när	Jeep	1996	

representerade	en	muslimsk	kvinna	i	slöja	i	en	reklamfilm	när	de	lanserade	en	ny	bil.	I	reklamfilmen	

framställs	kvinnan	som	exotisk,	exklusiv	och	unik,	vilket	även	ska	spegla	bilen.	Representationen	i	

segmentet	för	kvinnor	har	istället	ett	syfte	att	locka	konsumenter	genom	att	visa	på	hur	de	frigör	sig	

från	de	förtryck	eller	hämningar	som	begränsar	deras	liv.	Till	exempel	representerades	muslimska	

kvinnor	i	slöja	vid	sidan	av	en	man	i	en	annons	för	cigarettmärket	Virginia	Slims	1989.	Annonsen	

syftade	på	att	kvinnor	genom	att	röka	deras	cigaretter	befriar	sig	från	sin	underlägsna	position	och	

det	förhållande	som	trycker	ner	dem	(Shirazi,	2001).	

	

Mer	aktuell	forskning	har	visat	på	att	slöjan	är	den	mest	framträdande	symbolen	för	islam	inom	

marknadsföring	men	att	majoriteten	av	marknadsföringen	som	representerar	slöjan	är	riktad	mot	

segment	i	muslimska	länder.	Slöjan	är	ett	viktigt	uttryck	för	identitet	och	tillhörighet	bland	de	som	

praktiserar	islam	och	marknadsföring	som	representerar	denna	har	visat	sig	ha	en	stor	inverkan	på	

hur	segmentet	tolkar	och	tar	till	sig	budskapet	i	marknadsföringen.	Forskning	har	fokuserat	på	slöjan	

som	en	historisk	och	kulturell	konstruerad	symbol	för	kvinnlig	islamisk	identitet,	men	som	i	

västvärlden	allt	oftare	betraktats	som	en	symbol	för	bakåtsträvande	och	kvinnofientlig	politik,	ibland	

till	och	med	extremism.	Detta	har	på	många	sätt	vanställt	och	förvridit	bilden	av	den	muslimska	

identiteten	och	öppnat	upp	för	kontroverser	kring	slöjan	i	Europa	(Naseri	&	Tamam,	2012).	Samtidigt	

som	den	växande	migrationen	har	bidragit	till	att	slöjan	är	mer	närvarande	och	synlig	i	kontexter	där	

den	inte	representerats	tidigare	har	lagar	införts	om	förbud	att	bära	den	i	olika	offentliga	

sammanhang.	Sedan	den	franska	staten	som	det	första	landet	i	Europa	införde	ett	förbud	mot	slöjor	

år	2004	har	debatten	kring	bärandet	av	slöja	och	representationen	av	den	eskalerat	och	fått	nya	

skepnader.	I	denna	kontext	skapades	personan	Princess	Hijab	av	en	anonym	gatukonstnär	i	Frankrike	

som	en	manifestation	för	demokrati,	religion,	sekularitet	och	konsumentkapitalism.	Princess	Hijab	

målar	svarta	slöjor	i	olika	former,	hijab	och	niqab,	på	personer	i	reklamannonser	som	sitter	uppe	på	

tunnelbanestationer	i	Paris	för	att	sprida	sitt	budskap.	Det	svarta	bläcket	mot	den	glansiga	

kommersiella	bilden	med	västerländska	ideal	öppnar	upp	för	en	bred	tolkningsmöjlighet	samtidigt	

som	det	sprider	ett	tydligt	budskap	till	omvärlden	(Berg	&	Lundahl,	2016).	 	
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3.	Teorier	

I	detta	kapitel	presenteras	teorier	som	är	relevanta	för	studien.	

	

3:1	Representation	

Stuart	Halls	representationsteori	handlar	om	processen	över	hur	språket	används	för	att	förmedla	

tankar	och	idéer	till	andra	människor	(Hall,	2013).	Teorin	grundar	sig	i	semiotiken	som	handlar	om	

teckenlära	och	fokuserar	på	hur	meningsbärande	strukturer	på	olika	sätt	samverkar	och	skapar	

mening.	Semiotik	fokuserar	på	att	analysera	relationen	mellan	tecken,	deras	betydelse	och	dess	

sammanhang	(Gripsrud,	2011).	Representation	handlar	om	att	använda	språket	för	att	säga	eller	

representera	något	meningsfullt	till	andra	människor.	Budskapet	påverkas	av	de	perspektiv	och	ord-	

och	bildval	som	medierna	väljer	att	framställa	och	de	värderingar	och	känslor	som	lyfts	fram.	Teorin	

om	representation	kopplar	samman	mening	och	språk	som	i	sin	tur	skapar	förståelse	och	mening	i	

representationen	genom	att	använda	språket,	tecken	och	bilder	som	står	för	eller	representerar	

något.	Språket	är	en	grundläggande	del	av	processen	men	även	utbytet	av	symboler	och	bilder.	

Ordet	representation	kan	ha	olika	betydelser	i	olika	sammanhang,	det	kan	vara	en	symbol	som	

representerar	något	eller	en	porträttering	av	något	som	ska	skapa	mentala	liknelser	hos	människor	

(Hall,	2013).	

	

Det	finns	två	olika	system	för	representation.	Det	första	är	systemet	människor	har	i	sig	själva,	där	

alla	olika	typer	av	objekt,	människor	och	händelser	(fiktiva	eller	verkliga)	blir	mentala	föreställningar.	

Utan	dessa	föreställningar	kan	vi	inte	tolka	världen	på	ett	meningsfullt	sätt.	Bilderna	och	begreppen	

som	bildas	i	våra	tankar	blir	den	förståelsen	vi	har	om	omvärlden.	Människor	som	tillhör	samma	

kultur	tolkar	världen	på	liknande	sätt,	vilket	gör	att	människor	tillsammans	kan	bygga	upp	ett	

liknande	tankesätt	och	kommunicera	med	varandra.	För	att	kunna	ha	liknande	tankesätt	behöver	

dock	språket	vara	gemensamt,	vilket	är	det	andra	systemet	i	representation.	Våra	mentala	

föreställningar	översätts	till	ett	gemensamt	språk	som	gör	att	våra	tankar	överensstämmer	med	ord,	

ljud	eller	bilder,	så	kallade	tecken.	Dessa	tecken	fungerar	som	en	referens	för	objekt,	människor	eller	

händelser,	men	tecken	kan	också	referera	till	imaginära	saker	eller	abstrakta	idéer	som	inte	har	

någon	självklar	plats	i	den	verkliga	världen.	Betydelsen	av	dessa	olika	tecken	produceras	inom	

språket,	i	dessa	olika	system,	men	språket	speglar	inte	världen.	Betydelsen	produceras	inom	språket	

och	är	skapad	för	att	beteckna	praxis.	Det	gemensamma	språket	ger	människor	möjligheten	att	

översätta	tankar	till	ord,	ljud	eller	bilder	och	sedan	använda	dessa	för	att	uttrycka	mening	och	

kommunicera	med	andra	människor.	Språket	i	denna	mening	används	som	ett	brett	begrepp	då	
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skrift,	tal	och	bilder	som	används	för	att	uttrycka	mening	inkluderas	i	denna	term.	Även	

ansiktsuttryck,	gester,	mode	och	kläder	inkluderas	i	språket	(Hall,	2013).	

	

Det	som	har	som	funktion	att	uttrycka	sig	som	tecken	och	som	tillsammans	med	andra	tecken	

uttrycker	mening	är	ett	språk.	Relationen	mellan	saker	vi	ser,	begrepp	och	tecken	är	det	som	skapar	

mening	genom	språket	och	processen	mellan	dessa	tre	element	är	det	som	kallas	representation.	

Hur	kan	då	mottagarna	av	olika	budskap	tolka	det	som	förmedlas	på	det	sättet	det	faktiskt	var	tänkt?	

Meningen	ligger	inte	i	ordet	utan	i	det	människor	har	skapat	som	mening	av	ordet,	som	i	sin	tur	blir	

ett	naturligt	och	oundvikligt	sätt	att	tolka	det	på.	Mening	skapas	inom	de	system	som	finns	inom	

representation	som	tolkas	och	konstrueras	som	koder	som	finns	i	våra	tankar	och	i	språkets	breda	

begrepp.	Koderna	skapar	relationer	mellan	begrepp	och	tecken	och	stabiliserar	betydelsen	inom	

olika	språk	och	kulturer.	Koderna	är	resultatet	av	sociala	konventioner	som	vi	lär	oss	genom	den	

kultur	vi	ingår	i.	Detta	hjälper	människor	att	förstå	mening	när	dem	läser	av	de	utpräglade	koder	som	

finns	inom	kulturen.	Dessa	konstruktioner	inom	språk	där	ord	och	saker	fungerar	som	tecken	hjälper	

oss	att	förstå	mening	(Hall,	2013).	

	

3:2	“Vi”	och	“dem”	

Stabila	kulturer	kräver	att	saker	håller	sig	på	sin	avsedda	plats,	detta	för	att	ge	kulturen	sin	unika	

betydelse	och	identitet.	Det	som	anses	skada	en	kultur	är	när	oskrivna	regler	och	koder	bryts.	Sedan	

urminnes	tider	har	det	funnits	skillnader	mellan	vita	och	svarta	och	denna	rasistiska	diskurs	är	en	

uppsättning	av	binära	motsättningar.	Det	finns	motsatser	i	de	biologiska	och	kroppsliga	egenskaper	

hos	de	vita	och	de	svarta	raserna	som	polariserats	till	deras	yttersta	motsatser.	Då	de	sociokulturella	

skillnaderna	som	fanns	inom	populationen	präglade	samhället	blev	det	svårt	att	undvika	detta	

tankesätt	varav	detta	i	sin	tur	bestämde	människors	identiteter.	Till	exempel	ansågs	svarta	

människor	av	kulturen	som	präglades	i	samhället	att	dem	inte	var	lika	mycket	värda	som	vita,	att	

detta	var	deras	“sanna	natur”	och	något	dem	inte	kunde	undgå	(Hall,	2013).	

	

Stuart	Halls	(1997)	teori	The	Spectacle	of	the	’Other’	lyfter	frågan	om	vad	som	är	det	intressanta	

med	de	som	skiljer	sig	från	”oss”	samt	hur	de	platser	och	människor	som	är	annorlunda	från	”oss”	

framställs	i	populärkultur.	Teorin	grundar	sig	i	rasistiska	och	etniska	skillnader,	men	är	även	relevant	

för	köns-,	sexualitet-,	klass-	eller	funktionsvariationsfrågor.	Teorin	belyser	hur	det	genom	alla	tider	

funnits	en	viss	typ	av	framställning	av	människor	som	inte	är	som	“oss”.	Skaparna	av	dessa	

framställningar	besitter	makten	över	hur	dessa	personer	eller	grupper	framställs	i	media	(Hall,	1997).	
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Forskaren	Ylva	Brune	(2004)	presenterar	en	tolkning	av	Halls	teori	som	hon	kallar	“Vi	och	de(n)	

Andra”.	Teorin	har	sitt	ursprung	i	kulturell	och	social	identitetsutveckling	och	menar	att	vår	identitet	

först	blir	synlig	när	den	jämförs	med	en	annan.	När	personer	eller	grupper	framställs	som	de(n)	

Andra,	några	som	inte	tillhör	“oss”,	är	det	utefter	en	referensram	som	utgår	från	vad	“vi”	anser	vara	

normalt	då	“vi”	är	de	som	sätter	reglerna	för	vilka	“vi”	anser	tillhöra	“oss”.	Det	finns	två	olika	synsätt	

för	vilka	som	anses	vara	de(n)	Andra,	två	synsätt	som	båda	förnekar	de(n)	Andras	självupplevda	

identitet.	Det	första	synsättet	är	att	de(n)	Andra	är	lik	de	som	anses	vara	som	“vi”,	så	lik	att	den	kan	

förändras	för	att	bli	som	“oss”.	Det	andra	synsättet	är	att	de(n)	Andra	är	helt	olik	de	som	anses	vara	

som	“vi”	och	kan	därför	utgöra	ett	hot	och/eller	vara	underlägsen	till	“oss”.	Brune	presenterar	ett	

exempel	på	hur	nyanlända,	vilka	hon	benämner	som	invandrare,	framställs	i	dagens	samhälle.	Brune	

menar	att	ordet	invandrare	från	början	ansågs	vara	människor	som	var	utlandsfödda	men	att	ordet	

på	senare	tid	har	börjat	liknas	med	annorlundaskap.	När	människor	pratar	om	invandrare	menar	

dem	inte	bara	någon	som	är	utlandsfödd	utan	någon	som	skiljer	sig	från	“vårt”	sätt	att	vara.	

Invandrare	anses	alltså	skilja	sig	från	“oss”	och	tillhör	därför	de(n)	Andra.	När	dessa	typer	av	

framställningar	görs	och	när	alla	typer	av	människor	som	lever	i	ett	gemensamt	samhälle	inte	

representeras,	i	bland	annat	marknadsföring,	bidrar	det	till	att	människor	känner	sig	förtryckta	och	

utanför	samhället.	Detta	utanförskap	kan	först	försvinna	när	de(n)	Andra	ändrar	sig	för	att	bli	

accepterad	av	“oss”	(Brune,	2004).	

	

3:3	Typer	och	stereotyper	

Stereotyper	är	en	central	del	av	representationen	av	människor.	Stereotyper	skapas	när	människor	

placeras	inom	kategorier	utifrån	olika	egenskaper	som	representerar	en	grupp	av	människor.	

Stereotyper	är	oundvikliga	och	skapas	av	kulturer.	Hall	(2013)	beskriver	stereotyper	genom	Richard	

Dyers	teori;	typer	och	stereotyper.	Dyer	menar	att	vi	förstår	världen	genom	att	kategorisera.	Genom	

att	referera	till	det	allmänna	klassificeringssystemet	som	finns	inom	kulturen	om	enskilda	objekt,	

människor	eller	händelser,	skapar	vi	mening	genom	att	placera	de	saker	vi	uppfattar	i	kategorier	där	

de	passar	in	enligt	kulturella	normer.	Dessa	kategorier	representerar	det	vi	människor	vet	om	andra	

människor	eller	händelser	genom	att	kategorisera	efter	den	rollen	de	spelar.	En	sådan	roll	kan	vara	

en	förälder,	en	chef,	ett	bord,	en	kvinna	eller	en	muslim	och	genom	denna	fakta	placeras	personen	

in	i	en	specifik	kategori.	Människor	tilldelas	medlemskap	i	grupper	beroende	på	vilket	språk	de	talar,	

vilken	klass	de	tillhör,	vilket	kön	de	är,	deras	sexuell	läggning,	åldersgrupp	eller	nationalitet.	

Människor	kategoriseras	även	beroende	på	dennes	personlighet,	om	den	är	glad,	ledsen	eller	arg.	
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Kategoriseringen	sätter	upp	symboliska	gränser	mellan	det	som	anses	vara	det	normala	och	det	

avvikande,	det	acceptabla	och	det	oacceptabla,	vem	som	är	en	av	”oss”	och	vem	som	är	en	av	

”dem”.	

	

En	typ	är	en	enkel,	minnesvärd,	lätt,	hanterbar	och	erkänd	karaktärisering	där	några	få	egenskaper	

är	i	förändring,	en	förändring	som	ska	vara	i	minsta	möjliga	mån.	Stereotyper	består	av	de	personer	

som	har	de	egenskaper	en	typ	har	och	reducerar	personen	genom	att	överdriva	och	förenkla	den.	

Det	första	stereotyper	gör	är	att	reducera,	essentialisera,	normalisera	och	fixera	skillnader.	Det	

andra	är	att	skilja	det	normala	och	det	acceptabla	från	det	onormala	och	det	oacceptabla	och	

exkludera	allt	som	inte	passar	in	och	som	är	annorlunda.	Dyer	menar	att	ett	system	av	stereotyper	

visar	vad	som	är	accepterat	som	normalt	i	kulturer.	Typer	är	de	som	lever	enligt	samhällsregler	och	

skapar	de	regler	som	blir	utformade	att	utesluta	de	som	inte	tillhör	typerna	(Hall,	2013).	

	

3:4	Identitet	

En	individ	identifierar	sig	inom	tre	olika	områden;	självidentitet,	kulturell	identitet	och	social	

identitet	(Goffman,	1994).	Självidentitet	är	hur	en	individ	uppfattar	sig	själv;	vad	individen	själv	

tycker	är	ett	typiskt	personlighetsdrag,	hur	individen	anser	att	sin	personlighet	är	eller	vad	som	

skiljer	individen	från	en	annan	(Gripsrud,	2011).	Den	kulturella	identiteten	har	skapats	av	historien	

och	kulturens	diskurser	och	kan	ses	som	en	positionering	i	samhället	(Hall,	1999).	Genom	tryckt	

media,	radio	och	TV	har	människor	fått	berättat	för	sig	hur	det	är	att	vara	pojke	eller	flicka,	vad	det	

betyder	att	vara	barn	och	vad	det	betyder	att	vara	invånare	i	Sverige	(Gripsrud,	2011).	Kulturell	

identitet	kan	tolkas	som	en	enhetlig	kultur	där	man	tillsammans	med	många	andra	delar	en	

gemensam	och	traditionell	historia.	Denna	tolkning	gör	att	en	kultur	kan	tolkas	som	ett	enda	folk,	

där	människorna	tolkas	utifrån	de	fasta	referens-	och	meningsramar	utomstående	har	om	kulturen	

(Hall,	1999).	Att	man	tillhör	en	viss	kultur	kan	avslöjas	genom	de	kläder	man	bär.	Bär	du	till	exempel	

kostym,	endast	ett	skynke	eller	täcker	ditt	hår	med	en	slöja	kan	det	avslöja	vilken	roll	du	har	i	

samhället	(Fanon,	1999).	Den	sociala	identiteten	får	människan	genom	andra	människors	

uppfattningar	om	en	och	genom	de	kollektiva	sammanhang	en	människa	ingår	i,	till	exempel	vart	

man	kommer	ifrån,	om	man	är	man,	kvinna	eller	icke-binär,	om	man	är	intresserad	av	en	sport	eller	

ett	instrument	eller	vilka	ens	föräldrar	är	och	vad	de	har	för	jobb	(Gripsrud,	2011).	Det	är	den	sociala	

identiteten	som	ger	individen	en	plats	i	samhället	beroende	på	den	roll	personen	spelar.	
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När	personen	går	in	i	sin	roll	hamnar	den	i	ett	fack,	något	som	sätter	individen	inom	vissa	ramar	och	

föreställningar	om	vad	den	kan	och	inte	kan	göra.	När	människor	går	in	i	sin	roll	definieras	också	dess	

identitet,	vilket	gör	att	människors	handlingsmöjligheter	begränsas.	För	att	anses	vara	trovärdiga	till	

våra	identiteter	behöver	vi	förhålla	oss	till	hur	rollen	vi	spelar	är	skriven.	Det	går	självklart	att	tänja	

på	dessa	handlingsförväntningar,	dock	inte	allt	för	mycket	då	personen	fortfarande	ska	passa	in	i	sin	

skrivna	roll	(Goffman,	1994).	Åker	du	till	exempel	till	mellanöstern	skulle	det	inte	uppfattas	som	

ovanligt	att	se	kvinnor	i	slöja	eftersom	de	flesta	kvinnor	bär	slöja	där	(Fanon,	1999).	I	Sverige	

däremot	uppfattas	det	inte	vara	lika	vanligt	att	se	kvinnor	som	bär	slöja,	även	om	det	finns	många	

kvinnor	i	Sverige	som	gör	det	och	har	gjort	i	många	år.	Slöjan	är	en	del	av	den	muslimska	kvinnans	

identitet	och	då	den	är	så	pass	visuellt	synlig	avslöjar	den	hennes	kulturella	identitet	till	omvärlden,	

till	skillnad	från	en	kvinna	som	kan	vara	från	samma	kultur	men	som	inte	bär	slöja.	

	

3:5	Kodning	och	avkodning	av	reklambudskap	

All	medietext	(skrift,	tal,	bild	och	film)	kan	tolkas	på	olika	sätt.	Stuart	Hall	(1980)	menar	att	

mottagare	tolkar	och	förstår	budskap	olika	beroende	på	kontext	och	att	tolkningen	är	individuell.	

Hall	ser	på	massmediekommunikation	som	en	dynamisk	process	där	avsändare	skapar	ett	

meddelande	(kodning)	och	mottagare	avläser	och	tolkar	det	(avkodning).	Samma	medietext	kan	

tolkas	och	värderas	olika	beroende	på	mottagarens	kulturella	bakgrund	och	tillhörighet.	Hall	menar	

att	det	finns	tre	olika	sätt	att	avkoda	en	text	på;	dominerande,	förhandlande	och	oppositionell	

avkodning.	Den	dominerande	avkodningen	innebär	att	mottagaren	är	överens	med	texten	och	tar	in	

budskapet,	mottagaren	är	passiv	till	avsändarens	meddelande	och	avkodar	det	så	som	avsändaren	

förutsatt	att	mottagaren	ska	göra.	Den	förhandlande	avkodningen	innebär	att	mottagaren	tänker	

kritiskt	om	texten	och	dess	budskap,	mottagaren	är	inte	passiv	utan	avkodar	och	skapar	en	egen	

uppfattning	utifrån	individuella	förutsättningar.	Den	oppositionella	avkodningen	innebär	att	

mottagaren	inte	är	överens	med	texten	varken	bokstavligt	eller	på	en	kognitiv	nivå,	mottagaren	är	

aktiv	och	motsäger	den	avkodning	som	avsändaren	förutsett	(Hall,	1980).	

	

Professorn	David	Morley	(1980)	utvecklade	Halls	teori	och	gjorde	en	studie	baserad	på	

videobandvisningar	och	diskussioner	med	olika	typer	av	grupper	från	samhället	för	att	upptäcka	

skillnader	i	deras	tolkningar	av	samma	mediala	budskap.	Studien	lyfte	frågan	om	skillnader	mellan	

psykologiska	och	sociala	faktorer	påverkar	människor	när	dem	avkodar	budskap,	något	som	visade	

sig	vara	avgörande	för	att	kunna	teoretisera	mottagarnas	olika	avkodningar	av	det	mediala	

meddelandet.	Morley	hävdar	att	en	publik	som	kommer	från	olika	sociala	platser	och	som	lever	med	
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olika	ramar	av	förståelse	tolkar	samma	budskap	på	olika	sätt.	Något	som	också	spelar	in	när	

människor	tolkar	meddelanden	är	dennes	språkliga	och	kommunikativa	struktur.	Denna	struktur	kan	

analyseras	i	vad	som	är	mottagarens	föredragna	läsning	och	vilka	medel	kodaren	använder	för	att	få	

mottagaren	att	avkoda	budskapet	på	det	sättet	som	kodaren	önskar.	Ett	av	de	medel	för	att	avkoda	

budskap	på	det	sätt	kodaren	önskar	är	hur	meddelandet	presenteras	för	mottagaren.	Det	andra	

medlet	är	att	få	mottagaren	att	identifiera	sig	i	meddelandet,	för	att	det	ska	bli	den	föredragna	

läsningen	för	mottagaren	(Morley,	1999).	

	

När	en	mottagaren	varken	har	någon	motivation	eller	förmåga	att	avkoda	avsändarens	budskap	

bearbetas	meddelandet	genom	en	periferisk	väg.	Den	periferiska	vägen	är	en	mental	genväg	som	

inte	kräver	ett	kritiskt	tänkande	utan	styrs	helt	av	periferiska	signaler	i	meddelandet.	En	periferisk	

signal	kan	bland	annat	vara	ett	reklamelement	som	i	sig	inte	behöver	vara	centralt	för	meddelandet	

men	som	ändå	kan	påverka	attityden	till	det.	Meddelandet	kan	påverkas	av	perifer	som	

meddelandet	kännetecknas	av;	så	som	kön,	ras	och	utseende	eller	musik,	annonsens	bakgrund	och	

religiösa	symboler.	När	mottagaren	kan	identifiera	sig	i	meddelandet	tenderar	mottagaren	att	

påverkas	mer	av	det.	Har	innehållet	i	meddelandet	och	mottagaren	liknande	bakgrund,	attityd,	

livsstil	eller	intresse	stärks	övertygelsen	för	meddelandets	budskap.	De	periferiska	signalerna	

grundas	i	kulturellt	medlemskap,	där	kulturen	skapar	en	kontext	och	likheten	till	avsändarens	

innehåll	påverkar	mottagarens	mentala	tillhörighet	och	tillit.	Religion	spelar	en	central	roll	i	kultur	

och	effekten	av	religiösa	symboler	i	marknadsföring	varierar	beroende	på	hur	mottagaren	tolkar	de	

periferiska	signalerna	(Petty	et	al.,	1983).	 	
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4.	Metod	

I	detta	kapitel	presenteras	de	metoder	som	används	i	studien.	Kapitlet	redogör	för	studiens	urval,	

praktiska	tillvägagångssätt	och	operationalisering.	Vidare	diskuteras	även	studiens	validitet	och	

reliabilitet.	

	

4:1	Val	av	metod	

Studien	baseras	på	individuella	semistrukturerade	samtalsintervjuer.	Intervjumetoden	är	relevant	

för	studien	då	vi	undersöker	unga	kvinnors	uppfattning	av	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	

svenska	modeföretags	marknadsföring.	Vi	undersöker	representationen	och	uppfattningar	kring	den	

från	intervjupersonernas	synvinkel.	Intervjumetoden	lämpar	sig	till	vår	studie	då	våra	

frågeställningar	vill	besvara	hur	unga	kvinnor	resonerar	kring	representationen.	Intervjumetoden	gör	

det	möjligt	att	få	en	djupare	förståelse	för	intervjupersonernas	synsätt,	inställningar,	åsikter	och	

övertygelser.	Genom	denna	metod	skapar	vi	en	möjlighet	att	komma	in	på	nya	spår	och	komma	åt	

information	som	annars	hade	varit	svår	att	få	tag	på	om	vi	till	exempel	använt	oss	av	enkätmetoden.	

Intervjumetoden	skapar	en	möjlighet	att	nå	nya	perspektiv	utifrån	intervjupersonens	egna	tankar	

och	reflektioner,	vilka	är	dem	vi	vill	nå	för	att	kunna	besvara	våra	frågeställningar	(Kvale	&	

Brinkmann,	2014).	Vi	anser	att	individuella	semistrukturerade	intervjuer	är	bäst	lämpade	för	denna	

studie	då	vi	tillsammans	med	intervjupersonen	genom	ett	samtal	kan	komma	fram	till	en	förståelse	

kring	det	studerade	ämnet	(Larsson,	2010).	Samtliga	semistrukturerade	samtalsintervjuer	har	ett	

inslag	av	en	kortare	receptionsanalys.	Genom	att	tillämpa	en	receptionsanalys	kan	vi	studera	

relationen	mellan	det	utvalda	medieinnehållet	där	kvinnor	i	slöja	representeras	och	

respondenternas	tolkningar	av	det.	Syftet	med	receptionsanalysen	är	att	studera	olika	sätt	att	tolka	

och	förstå	medieinnehållet	för	att	senare	kunna	jämföra	dessa.	På	så	sätt	kan	vi	identifiera	generella	

faktorer	som	präglar	kommunikationen	och	bidrar	till	en	särskild	tolkning	hos	respondenterna	

(Eriksson	&	Östman,	2010).	

	

Eftersom	studiens	syfte	är	att	få	en	djupare	bild	av	hur	unga	kvinnor	resonerar	kring	

representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	svenska	modeföretags	marknadsföring	krävs	en	kvalitativ	

forskningsmetod	för	att	kunna	gå	på	djupet	med	intervjupersonernas	tankegångar	och	åsikter.	

Intervjumetoden	öppnar	även	upp	för	en	bredare	tolkning	genom	att	vi	kan	analysera	

intervjupersonens	kroppsspråk	och	muntligt	språkval.	Syftet	med	intervjuerna	är	att	nå	

intervjupersonernas	egna	uppfattningar	om	det	studerade	ämnet	och	de	ses	därför	som	

respondenter	snarare	än	informanter	(Larsson,	2010).	
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4:2	Kritik	mot	metod	

Kritik	som	vi	ställer	mot	vårt	val	av	metod	är	att	det	finns	en	risk	att	vi	får	oärliga	eller	ofullständiga	

svar	från	respondenterna.	Det	finns	alltid	en	risk	med	intervjuer	att	respondenterna	svarar	det	som	

de	tror	att	vi	önskar	höra	eller	upprätthåller	en	fasad	som	försvårar	möjligheten	att	komma	in	på	

djupet	(Larsson,	2010).	Orsakerna	till	detta	kan	vara	många,	från	att	respondenten	är	blyg	och	

osäker	till	att	respondenten	har	dålig	förkunskap	inom	det	studerade	ämnet	och	därför	har	svårt	att	

motivera	sina	svar.	För	att	undvika	detta	är	det	viktigt	att	vi	tydligt	redogör	för	studiens	syfte,	både	

vid	första	kontakt	inför	intervju	och	i	samband	med	intervju,	och	förklarar	för	respondenten	att	det	

inte	finns	några	rätt	eller	fel	svar.	Vi	har	en	viktig	uppgift	att	få	respondenten	att	känna	sig	bekväm	

under	intervjun	för	att	kunna	nå	bästa	möjliga	svar.	Det	finns	även	en	risk	att	vi	som	intervjuare	

ställer	ledande	frågor	som	påverkar	hur	respondenten	svarar.	Samtidigt	är	det	vår	uppgift	att	hjälpa	

respondenten	att	utveckla	sina	svar.	Det	är	en	fin	gräns	mellan	att	ställa	ledande	frågor	och	hjälpa	

respondenten	att	motivera	sitt	svar,	vilket	vi	måste	vara	medvetna	om	och	ha	i	åtanke	under	

intervjuerna.	Som	intervjuare	är	vi	det	viktigaste	forskningsverktyget	i	intervjuundersökningen,	vilket	

kräver	ett	stort	ansvar	från	vår	sida	för	att	nå	ett	så	genuint	och	sannenligt	resultat	som	möjligt	

(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	

	

4:3	Val	av	bilder	till	receptionsanalys	

De	bilder	som	valts	ut	till	receptionsanalysen	är	tre	bilder	från	tre	olika	svenska	modeföretag,	varav	

en	är	professionellt	konstruerad	och	två	av	användargenererat	innehåll	(se	bilaga	2).	

	

4:3:1	Bild	1	

Den	första	bilden,	vilken	benämns	som	bild	1	i	studien,	är	av	användargenererat	innehåll	och	

postades	av	Bik	Bok	i	oktober	2018.	På	bilden	syns	två	kvinnor	varav	en	av	dem	bär	slöja.	Kvinnan	

som	inte	bär	slöja	är	klädd	i	vita	jeans,	svart	magtröja	och	röd	manchesterjacka.	Kvinnan	som	bär	

slöja	är	klädd	i	svarta	byxor,	en	svart	jacka	i	bikermodell	och	en	ljusgrå	slöja.	I	bakgrunden	anas	en	

ytterdörr	och	en	grå	husfasad	med	graffiti	och	bilden	utspelar	sig	i	ett	kallare	klimat.	Vi	valde	denna	

bild	då	vi	anser	att	den,	trots	att	den	är	av	användargenererat	innehåll,	ser	ut	som	en	professionellt	

konstruerad	bild.	Den	är	intressant	att	studera	för	att	se	om	detta	spelar	in	i	respondenternas	

tolkningar.	Bilden	valdes	även	på	grund	av	att	den	representerar	en	variant	av	den	klassiska	slöjan,	

turbanen,	och	för	att	den	representerar	både	en	kvinna	som	bär	slöja	och	en	som	inte	gör	det.	
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4:3:2	Bild	2	

Den	andra	bilden,	vilken	benämns	som	bild	2	i	studien,	är	en	professionellt	konstruerad	bild	som	

postades	av	Åhléns	i	september	2015.	Denna	bild	är	en	del	av	den	kampanj	som	var	en	av	de	första	

inom	modeföretag	i	Sverige	som	representerade	en	kvinna	i	slöja.	På	bilden	syns	en	kvinna	klädd	i	en	

svart	blus,	en	gråmelerad	kappa	och	en	svart	slöja.	I	bakgrunden	anas	en	grå	bergsvägg	och	även	

denna	bild	utspelar	sig	i	ett	kallare	klimat.	Vi	valde	denna	bild	då	den	tidigare	varit	en	del	av	en	

uppmärksammad	samhällsdebatt	kring	slöjan.	Det	är	därför	intressant	att	studera	hur	

respondenterna	tolkar	den,	om	associationer	till	debatten	spelar	in	i	deras	tolkningar	eller	om	de	

överhuvudtaget	tagit	del	av	debatten	eller	sett	bilden	tidigare.	Bilden	valdes	även	på	grund	av	att	

den	representerar	den	klassiska	varianten	av	slöjan.	

	

4:3:3	Bild	3	

Den	tredje	bilden,	vilken	benämns	som	bild	3	i	studien,	är	av	användargenererat	innehåll	och	

postades	av	Nelly	i	juni	2018.	På	bilden	syns	en	kvinna	klädd	i	vita	kostymbyxor	och	en	vit	skjorta	i	

längre	modell.	Kvinnan	bär	även	en	slöja	i	beige	siden,	spetsiga	skor	i	svart,	en	stråväska	och	

solglasögon.	I	bakgrunden	anas	en	ljus	husfasad	och	palmer	och	bilden	utspelar	sig	i	ett	varmare	

klimat.	Vi	valde	denna	bild	då	vi	anser	att	den	har	många	liknelser	med	de	klassiska	

användargenererade	bilder	som	modeföretag	postar;	den	är	tagen	av	en	influencer	i	syfte	att	visa	

upp	kläderna	och	hur	hon	stylat	dem.	Det	är	intressant	att	studera	om	eller	hur	detta	påverkar	

respondenternas	tolkningar	av	marknadsföringen.	Bilden	valdes	även	på	grund	av	att	den	

representerar	ytterligare	en	variant	på	hur	slöjan	kan	bäras.	Kvinnan	på	bilden	bär	slöjan	slarvigt	

slängd	över	ena	axeln	och	den	täcker	inte	hela	håret	utan	hon	visar	en	bit	av	hårfästet.	

	

4:4	Population	och	urval	

Studien	studerar	unga	kvinnor	födda	mellan	år	1990-2000.	Studien	undersöker	kvinnor	då	

marknadsföringen	som	studeras	främst	är	riktade	till	det	kvinnliga	könet.	Studien	undersöker	unga	

kvinnor	då	tidigare	forskning	visat	att	den	yngre	generationen	lägger	större	vikt	på	att	organisationer	

tar	ett	socialt	ansvar	än	vad	tidigare	generationer	gör	(Anderson,	Dahlquist	&	Garver,	2018).	Denna	

studie	ämnar	att	undersöka	om	unga	kvinnor	resonerar	liknande	gällande	organisationers	ansvar	att	

representera	mångkultur,	i	detta	fall	med	fokus	på	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	

modeföretags	marknadsföring.	Då	det	tidsmässigt	inte	finns	möjlighet	att	intervjua	en	större	mängd	
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unga	kvinnor	har	vi	gjort	ett	urval	som	representerar	populationen.	Urvalet	består	av	tre	

målgrupper;	icke-muslimer,	muslimer	som	bär	slöja	och	muslimer	som	inte	bär	slöja.	Genom	att	

studera	personer	inom	dessa	målgrupper	får	vi	en	bredd	på	olika	uppfattningar	om	slöjans	

representation	ur	olika	synvinklar.	Urvalet	baseras	på	ett	variationsurval	där	olika	grupper	sätts	

samman	för	att	representera	en	bredd	inom	det	studerade	ämnet	(Larsson,	2010).	

	

Urvalet	består	av	personer	som	är	bosatta	i	Karlstad	då	vi	själva	befinner	oss	i	Karlstad	under	

studiens	gång.	Vi	tror	att	valet	av	plats	kan	ha	en	betydelse	för	studiens	resultat	då	uppfattningar	

kan	variera	städer	emellan,	dock	kommer	mer	än	hälften	av	de	studerade	personerna	från	annan	ort	

vilket	bidrar	till	att	personernas	uppfattningar	antagligen	inte	är	geografiskt	bundna	till	just	Karlstad.	

Vi	anser	att	våra	frågeställningar	kan	besvaras	oberoende	av	den	geografiska	platsen	studien	utförs	

på.	Att	majoriteten	av	respondenterna	studerar	på	universitet	kan	ha	en	betydelse	för	studiens	

resultat	då	deras	svar	kan	präglas	av	ett	visst	typ	av	tänk.	Vi	anser	dock	att	respondenternas	olika	

kulturella	identiteter	och	hemstäder	kan	bidra	till	att	deras	uppfattningar	är	unika	trots	detta.	

	

Tabell	4:1	-	Tabell	över	personer	som	deltagit	i	studien	

Benämning	 Sysselsättning	 Bor	 Hemstad	

Icke-muslim	 Student	på	universitet	 Karlstad	 Stockholm	

Icke-muslim	 Student	på	universitet	 Karlstad	 Köping	

Icke-muslim	 Student	på	gymnasium	 Karlstad	 Karlstad	

Muslim	som	bär	slöja	 Student	på	universitet	 Karlstad	 Karlstad	

Muslim	som	bär	slöja	 Mellan	jobb	 Karlstad	 Karlstad	

Muslim	som	bär	slöja	 Vikarie	på	grundskola	 Karlstad	 Karlstad	

Muslim	som	inte	bär	slöja	 Student	på	universitet	 Karlstad	 Gislaved	

Muslim	som	inte	bär	slöja	 Student	på	universitet	 Karlstad	 Stockholm	

Muslim	som	inte	bär	slöja	 Student	på	universitet	 Karlstad	 Stockholm	
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4:5	Praktiskt	tillvägagångssätt	

Nedan	redogörs	för	hur	vi	gick	tillväga	för	att	samla	in	studiens	empiri.	

	

4:5:1	Praktiska	förberedelser	

För	att	nå	våra	potentiella	respondenter	tog	vi	till	viss	del	kontakt	genom	vänner	och	bekanta.	

Målgruppen	för	icke-muslimer	bestod	uteslutande	av	bekanta	till	oss.	Då	vi	själva	inte	har	en	

personlig	koppling	till	muslimer	som	bär	slöja	eller	muslimer	som	inte	bär	slöja	försökte	vi	att	nå	

dessa	genom	muslimska	föreningar	och	studieförbund	i	Karlstad.	Vi	satte	även	upp	affischer	i	skolans	

lokaler	om	att	vi	sökte	personer	att	intervjua.	Målgrupperna	för	muslimer	som	bär	slöja	och	

muslimer	som	inte	bär	slöja	visade	sig	vara	svåra	att	nå.	Vi	fick	en	kontakt	med	en	muslimsk	kvinna	

som	bär	slöja	genom	en	muslimsk	ungdomsförening.	När	vi	sedan	inte	fick	svar	från	något	håll	var	

det	denna	kontakt	som	förde	oss	samman	med	bekanta	till	henne	som	hade	intresse	att	delta	i	

studien.	Inför	all	kontakt	om	intervjuer	skickade	vi	först	ut	ett	meddelande	till	de	potentiella	

respondenterna	där	vi	förklarade	syftet	med	studien	och	hur	intervjun	utförs.	Vi	var	noggranna	med	

att	vara	tydliga	med	denna	information	för	att	undvika	missförstånd.	

	

Inför	intervjuerna	hade	vi	utformat	en	intervjuguide	(se	bilaga	1).	Intervjuguiden	utformades	utifrån	

det	material	som	vi	önskade	samla	in	och	relevanta	teorier	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	

Intervjuguiden	delades	upp	i	olika	teman,	dels	för	att	underlätta	för	oss	under	intervjuerna	och	dels	

för	att	säkerhetsställa	att	alla	intervjuer	följde	en	röd	tråd.	Intervjuguiden	användes	som	ett	stöd	i	

alla	intervjuer	men	var	inte	något	vi	stängt	följde	eftersom	varje	samtal	var	unikt	(Eriksson-

Zetterquist	&	Ahrne,	2015).	Inför	intervjuerna	hade	vi	även	valt	ut	tre	bilder	att	använda	till	

receptionsanalysen	(se	bilaga	2).	Ambitionen	var	från	början	att	hitta	traditionell	marknadsföring	

som	representerade	en	kvinna	i	slöja.	När	de	enda	bilderna	vi	kunde	hitta,	med	svenska	varumärken	

som	avsändare,	var	H&M	och	Åhléns	kampanjer	från	tre	år	tillbaka	valde	vi	istället	att	granska	

svenska	modeföretags	digitala	marknadsföring.	Vi	hade	sen	tidigare	sett	en	representation	av	

kvinnor	i	slöja	på	svenska	modeföretags	Instagramkonton	och	valde	därför	att	rikta	in	oss	på	

marknadsföring	som	sprids	via	den	digitala	plattformen.	På	så	sätt	kunde	vi	även	använda	oss	av	mer	

aktuella	bilder	i	recpetionsanalysen.	De	bilder	som	valdes	ut	till	receptionsanalysen	var	en	

användargenererad	som	postats	av	Bik	Bok,	en	professionellt	konstruerad	som	postats	av	Åhléns	och	

en	användargenererad	som	postats	av	Nelly.	
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4:5:2	Pilotintervju	

Vi	utförde	en	pilotstudie	i	form	av	en	informantintervju.	Pilotstudien	utfördes	i	syftet	att	få	en	

bredare	förkunskap	om	islam	och	nya	perspektiv	från	någon	som	är	insatt	i	ämnet.	Intervjun	

utfördes	med	en	lektor	inom	religionskunskap	på	Karlstads	universitet	som	specialiserar	sig	på	islam.	

Under	intervjun	agerade	en	av	oss	samtalsledare	och	en	iakttagare,	vilket	vi	upplevde	var	ett	bra	

upplägg	som	vi	fortsatte	med	i	våra	kommande	intervjuer.	Vi	fick	även	möjlighet	att	prova	på	

ljudupptagaren	på	en	av	våra	mobiltelefoner	och	kunde	konstatera	att	den	fungerade	bra	att	

använda	även	till	framtida	intervjuer.	Vi	kom	dock	till	insikten	att	vi	bör	spela	in	på	två	telefoner	för	

att	säkerhetsställa	att	materialet	inte	försvinner	om	en	ljudfil	mot	förmodan	skulle	raderas.	Intervjun	

gav	oss	mer	kunskap	om	hur	vi	skulle	lägga	upp	kommande	intervjuer	och	fick	oss	att	förstå	vikten	av	

att	be	om	mer	specifika	svar	om	intervjupersonen	svävar	iväg.	Vi	fick	även	möjlighet	att	testa	vår	

intervjuguide,	dock	var	detta	inte	samma	intervjuguide	som	skulle	användas	i	våra	andra	intervjuer	

eftersom	de	utfördes	i	olika	syften.	Pilotstudien	gav	oss	nya	insikter	om	att	slöjan	kan	upplevas	som	

negativ	av	vissa	muslimer	och	att	bärandet	av	den	är	en	tolkningsfråga.	Det	var	även	

intervjupersonen	som	gav	oss	tips	om	hur	vi	kunde	tänka	gällande	vårt	urval,	att	våra	respondenter	

kunde	representera	tre	målgrupper;	icke-muslimer,	muslimer	som	bär	slöja	och	muslimer	som	inte	

bär	slöja	för	att	nå	en	bredare	aspekt.	

	

4:5:3	Samtalsintervjuer	

Alla	intervjuer	spelades	in	med	hjälp	av	en	ljudupptagare	som	finns	i	våra	mobiltelefoner.	

Inspelningarna	gav	oss	möjlighet	att	kunna	delta	aktivt	i	samtalen	och	att	även	i	efterhand	kunna	

registrera	tveksamheter,	tonfall	och	tystnad.	Inspelningarna	transkriberades	snarast	möjligast	för	att	

intervjuerna	skulle	vara	färska	i	minnet	och	transkriberingen	bli	så	sanningsenlig	som	möjligt	

(Larsson,	2010).	Ansvaret	för	transkribering	delades	lika	mellan	oss.	Detsamma	gällde	för	

intervjuerna.	Vi	båda	medverkade	under	samtliga	intervjuer,	där	en	av	oss	ledde	samtalet	och	den	

andra	iakttog	uppmuntrande	och	ställde	frågor	vid	behov.	Den	av	oss	som	ledde	samtalet	hade	en	

roll	som	en	opinionsundersökare	som	främst	intresserar	sig	av	respondentens	åsikter	och	

uppfattningar.	Den	av	oss	som	iakttog	samtalet	hade	en	roll	som	en	deltagare	som	visar	intresse	och	

uppmuntran	till	respondenten	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Vi	valde	att	lägga	upp	det	på	detta	sätt	för	

att	få	respondenten	att	känna	sig	så	bekväm	och	trygg	som	möjligt.	Innan	vi	påbörjade	intervjuerna	

informerade	vi	respondenterna	om	studiens	syfte,	att	intervjun	spelas	in	för	eget	bruk,	att	

respondenten	är	anonym	i	studien	och	kan	dra	sig	ur	när	som	helst	under	studiens	gång	(Kvale	&	
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Brinkmann,	2014).	Vi	hade	även	utformat	ett	samtyckesformulär	med	denna	information	som	

respondenten	skrev	på	två	exemplar	av,	varav	ett	var	till	oss	och	ett	till	respondenten	själv.	

	

4:6	Operationalisering	

Nedan	redogörs	de	teman	som	intervjuerna	är	uppdelade	i	utifrån	intervjuguiden	(se	bilaga	1)	samt	

några	exempel	på	frågor	som	vi	ställer	och	motivering	till	varför.	

	

4:6:1	Inledande	frågor	

De	inledande	frågorna	har	syfte	att	klargöra	för	respondentens	kulturella	identitet.	Intervjuerna	

inleds	med	frågor	kring	religiös	tillhörighet	och	om	religion	är	en	stor	del	av	respondentens	vardag.	

Frågorna	är	enkla	att	svara	på	vilket	får	igång	ett	bekvämt	samtal	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	De	

inledande	frågorna	är	relevanta	för	att	klargöra	vilken	målgrupp	respondenten	tillhör	för	att	senare	

kunna	uttala	sig	om	den	och	studera	om/hur	uppfattningar	skiljer	sig	beroende	på	kulturell	identitet.	

	

Exempel	på	en	inledande	frågor:	

- Vad	har	du	för	koppling	till	islam?	

- Praktiserar	du	islam	eller	någon	annan	religion?	Om	ingen:	Vilken	religion	anser	du	att	du	

tillhör	ur	ett	samhällsperspektiv?	

	

4:6:2	Bakgrund	

Bakgrundsfrågorna	har	syfte	att	klargöra	för	relevant	bakgrundsfakta	om	respondenten,	såsom	

sysselsättning,	bostadsort	och	hemstad.	Bakgrundsfrågorna	har	även	formen	av	inledande	frågor	för	

att	få	igång	ett	samtal.	Frågorna	är	relevanta	för	att	få	en	bild	av	respondenten	som	person	och	för	

att	senare	kunna	göra	eventuella	jämförelser	mellan	olika	personligheter	och	livssituationer.	

	

Exempel	på	bakgrundsfrågor:	

- Om	student:	Vad	pluggar	du?	

- Om	anställd:	Vad	jobbar	du	med?	

- Vad	gör	du	på	din	fritid?	
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4:6:3	Köpvanor	

Frågorna	om	köpvanor	besvarar	vilka	varumärken	respondenten	konsumerar	och	varför.	Frågorna	är	

relevanta	för	att	få	en	förståelse	om	respondenten	reflekterar	kring	modeföretags	beteenden	och	

vad	detta	får	för	effekter.	Syftet	med	frågorna	är	att	undersöka	hur	stor	vikt	respondenten	lägger	på	

att	modeföretag	tar	ett	socialt	ansvar	eller	om	de	anser	det	vara	oväsentligt.	Senare	i	intervjun	

studeras	respondentens	uppfattning	om	detta	kopplat	till	specifikt	representationen	av	kvinnor	i	

slöja.	Det	gör	det	möjligt	att	jämföra	dessa.	

	

Exempel	på	frågor	om	köpvanor:	

- Reflekterar	du	kring	klädföretagens	beteenden?	T.ex.	miljö,	personal,	modeller,	retuschering.	

- Är	det	avgörande	för	var	du	väljer	att	köpa	kläder?	

	

4:6:4	Medievanor	

Frågorna	om	medievanor	besvarar	hur	respondenten	använder	den	sociala	plattformen	Instagram.	

Syftet	med	frågorna	är	att	klargöra	om	respondenten	tar	del	av	modeföretags	marknadsföring	på	

Instagram	genom	att	följa	dem.	Frågorna	är	relevanta	eftersom	bilderna	som	diskuteras	senare	i	

intervjun	är	från	modeföretags	Instagramflöden,	det	är	relevant	att	veta	om	det	finns	möjlighet	att	

respondenten	tagit	del	av	denna	marknadsföring	tidigare.	

	

Exempel	på	frågor	om	medievanor:	

- Följer	du	svenska	klädföretag	på	Instagram?	

- Om	ja:	Vilka	och	i	vilket	syfte?	

- Om	nej:	Finns	det	någon	speciell	anledning?	

	

4:6:5	Diskussion	kring	bilder	

Denna	del	av	intervjun	består	av	en	receptionsanalys.	Receptionsanalysen	har	syfte	att	klargöra	för	

respondentens	attityd	till	marknadsföring	som	representerar	kvinnor	i	slöja,	om/hur	resonemangen	

skiljer	sig	beroende	på	kulturell	identitet	och	om	tolkningar	av	representationen	skiljer	sig	beroende	

på	om	marknadsföringen	är	professionellt	konstruerad	eller	av	användargenererat	innehåll.	I	

receptionsanalysen	ställs	både	direkta	och	indirekta	frågor	för	att	öppna	upp	för	en	

tolkningsmöjlighet	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Receptionsanalysen	är	relevant	för	att	få	en	tydligare	

och	mer	djupgående	bild	av	respondentens	uppfattning	av	marknadsföringen.	
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Exempel	på	frågor	kring	bilderna:	

- Kan	du	identifiera	dig	med	dessa	bilder?	

- Kan	du	se	några	skillnader	i	dessa	bilder?	

- Vilken	bild	tror	du	tilltalar	konsumenter	överlag	mest?	

	

4:6:6	Representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	klädföretags	marknadsföring	

Frågorna	om	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	klädföretags	marknadsföring	har	syfte	att	klargöra	

för	respondentens	reflektion	över	representationen.	Frågorna	besvarar	i	vilken	mån	respondenten	

anser	att	kvinnor	i	slöja	representeras	i	svenska	klädföretags	marknadsföring.	Frågorna	är	relevanta	

för	att	kunna	urskilja	en	uppfattning	hos	respondenten	om	hur	representationen	är	idag	och	hur	

respondenten	anser	att	den	bör	vara,	för	att	senare	kunna	uttala	sig	om/hur	uppfattningar	skiljer	sig	

beroende	på	kulturell	identitet.	

	

Exempel	på	frågor	kring	representationen:	

- Vad	tror	du	att	representationen	av	slöjan	har	för	effekt	på	samhället?	

- Vad	tror	du	att	icke-representationen	av	slöjan	har	för	effekt	på	samhället?	

	

4:6:7	Organisationen	bakom	

Frågorna	om	organisationers	roll	och	ansvar	att	representera,	eller	inte	representera,	kvinnor	i	slöja	i	

sin	marknadsföring	besvarar	hur	respondenten	ställer	sig	i	frågan.	Syftet	med	frågorna	är	att	

undersöka	hur	stor	vikt	respondenten	lägger	på	att	modeföretag	representerar	kvinnor	i	slöja.	

Frågorna	är	relevanta	för	att	kunna	uttala	sig	om	respondenterna	anser	att	det	är	

väsentligt/oväsentligt	att	svenska	modeföretag	representerar	kvinnor	i	slöja	i	sin	marknadsföring.	

	

Exempel	på	frågor	om	kring	organisationen	bakom	marknadsföringen:	

- Hur	ställer	du	till	dig	klädföretag	som	representerar	slöjan?	

- Hur	ställer	du	till	dig	klädföretag	som	inte	representerar	slöjan?	

	

4:7	Generaliserbarhet	

Vi	är	medvetna	om	att	vi	inte	kan	generalisera	studiens	resultat	som	en	sanningsenlig	uppfattning	

för	alla	unga	kvinnor.	För	att	kunna	göra	det	hade	det	krävts	en	betydligt	större	och	mer	omfattande	

studie.	Vi	anser	inte	att	studien	uppnått	full	mättnad	men	då	vi	fått	liknande	svar	från	alla	våra	
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respondenter	inom	respektive	målgrupp	anser	vi	att	vi	kan	ge	en	bild	av	hur	unga	kvinnor	skulle	

kunna	resonera	kring	det	studerade	ämnet	(Larsson,	2010).	Att	respondenternas	utsagor	är	

gemensamma	påvisar	att	studien	antagligen	hade	fått	liknande	resultat	om	den	utförts	med	andra	

undersökningspersoner	med	liknande	psykologiska	och	sociala	bakgrunder	som	våra	respondenter	

(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Hade	studien	däremot	utförts	med	undersökningspersoner	med	annan	

psykologisk	och	social	bakgrund	än	våra	respondenter	kan	resultatet	skilja	sig.	

	

4:8	Validitet	

För	att	uppnå	validitet	i	studien	är	det	viktigt	att	våra	respondenter	är	relevanta	för	den	tilltänkta	

målgrupp	vi	vill	studera	(Larsson,	2010).	Detta	är	något	som	vi	säkerhetsställt	genom	att	intervjua	

personer	som	vi	anser	vara	relevanta	för	att	få	svar	på	vår	frågeställning.	För	att	få	djupare	svar	ur	

olika	synvinklar	valde	vi	att	utföra	intervjuer	med	unga	kvinnor	som	är	icke-muslimer,	muslimer	som	

bär	slöja	och	muslimer	som	inte	bär	slöja.	För	att	uppnå	så	hög	validitet	som	möjligt	sammanställde	

vi	en	intervjuguide	för	att	säkerhetsställa	att	vi	samlar	in	ett	bra	och	omfattande	material	och	inte	

missar	några	aspekter	som	är	viktiga	för	studiens	resultat	när	vi	utför	våra	intervjuer.	Genom	att	

ställa	följdfrågor	och	be	respondenterna	utveckla	sina	svar	säkerhetsställde	vi	att	vi	verkligen	förstod	

vad	respondenten	menade	i	sina	utsagor	för	att	undvika	missförstånd	och	feltolkning.	Vi	har	även	vid	

resultat-	och	analysdelen	ställt	oss	objektiva	till	tidigare	forskning	och	respondenternas	utsagor	

genom	att	ständigt	kontrollera,	ifrågasätta	och	teoretiskt	tolka	vårt	resultat	för	att	studien	ska	ha	så	

hög	validitet	som	möjligt	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	Under	vår	analys	presenterar	vi	även	relevanta	

teorier,	vilket	stärker	vår	analys	och	validiteten	i	vår	studie	(Larsson,	2010).	För	att	minska	risken	till	

en	ensidig	tolkning	av	respondenternas	svar	har	vi	gemensamt	genomfört	analysen,	vilket	även	det	

ökar	studiens	validitet	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	När	nya	intervjuer	med	nya	respondenter	inte	

tillför	något	nytt	till	studien	är	då	vi	uppnått	mättnad	(Larsson,	2010).	På	grund	av	tidsbegränsning	

har	vi	inte	haft	möjlighet	att	göra	så	många	intervjuer	som	vi	hade	önskat	och	har	därför	inte	

uppnått	full	mättnad.	Detta	är	något	som	kan	påverka	validiteten	i	vår	studie.	Vi	anser	dock	att	

många	svar	varit	gemensamma	och	att	vi	kan	uttala	oss	om	hur	unga	kvinnor	skulle	kunna	resonera	

kring	det	studerade	ämnet.	

	

4:9	Reliabilitet	

För	att	en	intervjustudie	ska	få	så	hög	reliabilitet	som	möjligt	behöver	den	ha	material	som	är	av	bra	

kvalitet;	att	de	svar	vi	får	från	våra	respondenter	är	genuina	och	sanningsenliga	så	att	studien	bygger	

på	tillförlitligt	empiri	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	För	att	få	så	sanningsenliga	svar	som	möjligt	ville	vi	
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under	intervjuerna	skapa	en	känsla	av	ett	samtal	snarare	än	en	utfrågning,	till	exempel	genom	att	

även	vara	öppna	för	samtal	med	respondenten	som	inte	rör	själva	studien,	för	att	få	personen	att	

känna	sig	bekväm	och	trygg	i	vårt	sällskap	(Larsson,	2010).	En	av	oss	hade	rollen	som	samtalsledare	

och	den	andra	iakttog	och	uppmuntrade	respondenten,	vilket	även	det	kan	medföra	en	känsla	av	

trygghet	för	respondenten	och	minska	risken	för	utfrågning.	Att	vi	båda	deltog	under	samtliga	

intervjuer	minskar	även	risken	för	att	olika	intervjuare	skulle	kunna	uppnå	olika	djupa	utsagor.	Alla	

intervjuer	utfördes	i	avskildhet	där	ingen	kunde	avlyssna	eller	störa	samtalet	så	respondenten	kunde	

gå	djupt	in	i	samtalet	utan	några	distraktioner.	Under	våra	intervjutillfällen	använde	vi	oss	av	vår	

intervjuguide,	vilket	ökar	reliabiliteten	då	alla	respondenter	får	samma	frågor.	Vi	är	dock	medvetna	

om	att	vi	ställt	olika	typer	av	följdfrågor	till	olika	respondenter,	något	som	kan	påverka	reliabiliteten	i	

respondenternas	olika	svar	på	efterföljande	frågor	(Kvale	&	Brinkman,	2014).	Annan	kritik	som	kan	

riktas	mot	studiens	reliabilitet	är	att	vi	har	transkriberade	intervjuerna	var	för	sig,	vilket	kan	göra	att	

utskrifterna	kan	skiljas	från	vem	som	transkriberade	vilken	intervju	då	vår	språkliga	stil	kan	skilja	sig	

vid	transkribering.	Detta	är	dock	inget	som	borde	påverka	studiens	resultat	då	vi	vill	undersöka	

respondenternas	åsikter	gällande	ämnet	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	

	

4:10	Forskningsetiska	överväganden	

Det	finns	ett	flertal	etiska	aspekter	vi	har	behövt	ta	hänsyn	till	under	studiens	gång.	Då	det	studerade	

ämnet	tidigare	varit	en	del	av	en	högljudd	och	polariserad	debatt	är	det	viktigt	att	vi	har	en	

förståelse	för	att	ämnet	kan	uppfattas	som	känsligt	för	somliga.	Vi	måste	skapa	en	trygg	miljö	för	

respondenterna	där	de	känner	sig	bekväma	att	dela	med	sig	av	sina	uppfattningar	om	ämnet,	

oavsett	vilka	de	är.	Av	den	anledningen	valde	vi	att	utföra	individuella	samtalsintervjuer	just	för	att	

värna	om	respondenternas	personliga	integritet.	Genom	att	utföra	individuella	samtalsintervjuer	

kunde	vi	även	undvika	att	det	skapades	en	negativ	gruppdynamik	eller	ett	grupptänk,	vilket	till	

exempel	fokusgrupper	kan	medföra.	Syftet	är	att	nå	respondenternas	egna	tankar	och	reflektioner	

och	därför	anser	vi	att	individuella	intervjuer	skapade	en	större	möjlighet	för	oss	att	nå	dessa	

(Larsson,	2010).	För	att	nå	så	sanningsenliga	svar	som	möjligt	var	det	viktigt	att	respondenterna	

kände	sig	trygga	i	vårt	sällskap	(Eriksson-Zetterquist	&	Ahrne,	2015).	Vi	skapade	en	trygghet	för	

respondenterna	genom	att	ha	ett	informerat	samtycke;	vi	informerade	om	intervjuns	syfte	och	

användningsområde,	att	ljudinspelningen	är	för	eget	bruk	och	att	respondenten	är	anonym.	

Respondenterna	var	även	medvetna	om	att	de	när	som	helst	under	studien	har	möjlighet	att	dra	sig	

ur	om	de	önskar	(Kvale	&	Brinkmann,	2014).	För	att	skapa	en	trygg	och	neutral	atmosfär	utfördes	

samtliga	intervjuer	i	skolans	lokaler.	Att	intervjuerna	utfördes	på	en	och	samma	neutrala	plats	
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minskar	risken	för	att	respondenternas	svar	påverkas	av	miljön	intervjun	utgörs	i	(Eriksson-

Zetterquist	&	Ahrne,	2015).	Under	arbetet	med	transkribering	och	analys	har	vi	haft	i	åtanke	att	våra	

tolkningar	kan	skilja	sig	från	respondenternas.	Det	finns	en	risk	att	respondenterna	kan	känna	sig	

feltolkade	eller	utnyttjade	(Öberg,	2015).	Detta	har	vi	försökt	att	undvika	i	högsta	grad	genom	att	

vara	noggranna	med	att	ställa	följdfrågor	och	be	respondenten	att	utveckla	de	svar	vi	inte	förstått	

eller	varit	osäkra	på.	 	
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5.	Resultat	

I	detta	kapitel	presenteras	det	empiriska	materialet	som	intervjuerna	resulterat	i.	Resultatet	

presenteras	för	respektive	målgrupp;	icke-muslimer,	muslimer	som	bär	slöja	och	muslimer	som	inte	

bär	slöja.	

	

5:1	Resultat	från	intervjuer	med	icke-muslimer	

Nedan	redogörs	för	insamlad	empiri	från	målgruppen	för	icke-muslimer.	

	

5:1:1	Representationen	bör	öka	för	att	inkludera	slöjbeklädda	kvinnor	

Gemensamt	för	samtliga	respondenter	är	att	de	anser	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	är	låg	i	

dagens	marknadsföring.	De	anser	inte	att	marknadsföringen	helt	och	hållet	speglar	hur	verkligheten	

ser	ut	idag.	Respondent	1	menar	dock	att	det	går	åt	rätt	håll:	

	

“Ja	men	alltså	mer	och	mer	fast	ändå	inte	på	ett	sätt	som	kanske	speglar	hur	det	är	idag.	[...]	

Alltså	jag	reagerar	ju	mer	på	när	den	syns,	inte	när	den	inte	syns”	-	Respondent	1	

	

Respondent	2	är	inne	på	samma	spår	och	menar	att	företag	mer	och	mer	möter	sina	kunders	

efterfrågan	om	mångkultur	genom	att	representera	slöjan:	

	

“[...]	Tittar	man	på	det	som	de	lägger	upp	idag	så	är	det	ju	mycket	bilder	att	man	vill	ha	folk	

från	alla	kulturer	och	alla	storlekar,	man	ska	vara	politiskt	korrekt.	[...]	Ibland	känns	det	

kanske	som	att	företag	väljer	att	lyfta	in	den	i	sin	marknadsföring	för	att	visa	att,	jamen	att	

de	hänger	med”	-	Respondent	2	

	

Samtliga	respondenter	är	positivt	inställda	till	att	representera	kvinnor	i	slöja	och	anser	att	de	bör	

inkluderas	mer	i	marknadsföring.	Respondent	1	och	respondent	2	poängterar	dock	att	det	inte	ska	

tas	till	en	överdrift,	att	företag	inte	ska	göra	ett	uttalande	genom	att	klä	alla	modeller	i	slöja	utan	att	

de	ska	visa	upp	en	realistisk	bild	av	företaget	och	dess	kunder.	Respondent	1	förklarar	det	som	att	

det	ska	vara	rätt	man	på	rätt	plats	och	att	den	bäst	lämpade	är	den	som	ska	ha	jobbet,	även	när	det	

kommer	till	vem	som	ska	representeras	i	marknadsföring.	Gemensamt	för	respondent	2	och	

respondent	3	är	att	de	anser	att	representationen	är	viktig	ur	den	aspekt	att	de	kvinnor	i	samhället	

som	bär	slöja	ska	känna	sig	inkluderade.	Respondent	2	trycker	på	vikten	av	att	sända	ut	ett	budskap	
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till	muslimska	kvinnor	om	att	det	finns	en	marknad	för	dem	och	även	för	dem	som	själva	vill	bli	

modeller.	Hon	resonerar	utifrån	ett	säljperspektiv	och	menar	att	kvinnor	i	slöja	är	ett	

marknadssegment	som	även	det	behöver	bli	stimulerat.	Respondent	3	menar	att	representationen	

är	viktig	för	att	de	kvinnor	som	bär	slöja	ska	kunna	identifiera	sig	med	marknadsföringen	och	på	så	

sätt	känna	sig	inkluderade:	

	

“[...]	Om	man	inte	tillhör	den	här	bubblan	så	scrollar	man	kanske	igenom	och	tillslut	börjar	

fundera	på	´men	varför	finns	det	ingen	som	ser	ut	som	mig	eller	min	mamma	eller	mina	

kompisar?´”	-	Respondent	3	

	

5:1:2	Syfte	att	normalisera	slöjan	

När	vi	frågade	respondenterna	vad	de	tror	att	syftet	är	med	att	representera	kvinnor	i	slöja	var	

svaren	vi	fick	enade	om	att	det	är	för	att	normalisera	den	och	bärandet	av	den.	De	var	enade	om	att	

normen	i	marknadsföring	är	att	inte	representera	en	kvinna	i	slöja	och	att	syftet	med	

representationen	är	att	spegla	det	verkliga	samhället	och	en	sann	bild	av	muslimer.	Samtliga	

respondenter	tog	upp	den	kritiska	synen	som	finns	om	slöjan	i	samhället	idag	och	hur	den	bidrar	till	

att	muslimer	stigmatiseras.	De	anser	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	kan	

bidra	till	att	denna	bild	reproduceras	och	att	slöjan	associeras	till	andra	faktorer:	

	

“[...]	Får	man	den	bilden	upprepade	gånger	till	sig	då	blir	det	ju	normaliserat	[...].	Så	man	

kopplar	den	liksom	till	olika	sammanhang,	inte	bara	till	en	förtryckt	religiös	människa”	-	

Respondent	1	

	

Respondent	3	förklarar	det	som	att	representationen	bidrar	till	att	människor	blir	mer	medvetna	och	

förstående	om	sin	omvärld	och	att	det	på	så	sätt	kan	minska	den	främlingsfientlighet	som	finns	idag.	

Hon	menar	att	marknadsföring	är	en	stor	del	av	media	och	att	den	därför	har	ett	ansvar	att	visa	upp	

en	sann	bild	av	världen.	Hon	förklarar	att	kvinnor	i	slöja	bör	representeras	i	marknadsföring	för	att:	

	

“[...]	Det	representerar	så	det	ser	ut	när	jag	går	utanför	dörren”	-	Respondent	3	

	

Respondenterna	menar	att	kvinnor	i	slöja	måste	representeras	i	olika	sammanhang	och	att	

marknadsföring	skapar	en	möjlighet	till	det.	De	har	en	gemensam	bild	över	samhällets	kritiska	syn	på	

den	stereotypa	muslimen	och	menar	att	denna	bild	kan	och	bör	omarbetas	till	en	mer	sanningsenlig	

bild	genom	att	representera	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring:	
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“[...]	Islam	och	muslimer	är	ju	så	starkt	förknippade	med	vissa	associationer	idag.	[...]	Man	

måste	ju	normalisera,	visa	att	det	är	en	sån	stor	grupp	människor,	alla	dem	kan	inte	vara	

terrorister,	dem	är	liksom	kapabla	människor	också	och	det	är	det	budskapet	som	måste	ut”	

-	Respondent	1	

	

Respondenterna	anser	att	syftet	med	marknadsföringen	är	att	normalisera	slöjan	dels	för	att	det	är	

viktigt	ur	ett	demokratiskt	samhällsperspektiv,	men	också	för	de	som	själva	bär	slöja.	Även	här	

trycker	de	på	vikten	av	att	kvinnor	i	slöja	ska	känna	sig	inkluderade	och	kunna	identifiera	sig	i	

marknadsföringen,	de	är	en	del	av	samhället	och	bör	därför	inkluderas.	Respondent	2	förklarar	det	

som	att	slöjan	ska	representeras	i	marknadsföring	för	att	visa	på	acceptans,	att	de	som	bär	slöja	inte	

ska	behöva	anpassa	sig	eller	ta	bort	en	del	av	sig	själva	och	sin	kultur	för	att	de	bor	i	ett	land	som	har	

en	annan	majoritetskultur.	Att	representera	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	bidrar	till	att	detta	

budskap	sprids,	både	till	de	som	bär	slöja	och	de	som	inte	gör	det.	

	

5:1:3	Det	användargenererade	innehållet	föredras	

Genomgående	för	samtliga	intervjuer	är	att	det	användargenererade	innehållet	är	det	som	föredras	

av	de	bilder	som	diskuteras	i	receptionsanalysen.	Samtliga	respondenter	tilltalas	mest	av	bild	1	som	

är	av	användargenererat	innehåll	och	porträtterar	två	kvinnor	varav	en	bär	slöja	och	en	inte	bär	

slöja.	Avsändaren	till	bilden	är	Bik	Bok.	När	vi	frågar	varför	just	den	bilden	tilltalar	dem	mest	klargörs	

det	att	respondenterna	utgår	från	stilen	i	bilderna,	både	på	kläderna	som	visas	och	hur	bilden	är	

tagen	(bakgrund,	situation,	med	mera).	Bik	Bok	är	inte	en	affär	som	någon	av	respondenterna	

vänder	sig	till	i	första	hand	men	ändå	är	det	deras	bild	som	tilltalar	dem	mest.	Av	de	tre	bilder	som	vi	

visar	är	den	professionellt	konstruerade	den	som	tilltalar	respondenterna	minst.	Den	bild	som	de	

tror	tilltalar	den	breda	målgruppen	mest	är	densamma	bild	som	de	själva	känner	sig	mest	tilltalade	

till,	bild	1:	

	

“Den	[bild	1],	för	att	den	känns	som	att	den	passar	flest	personer.	Den	har	ju	[...]	lite	mer	

representation	i	bilden	[...],	man	känner	igen	sig	lite	mer	då”	-	Respondent	2	

	

När	vi	frågar	om	respondenterna	kan	se	några	skillnader	på	bilderna	refererar	dem	återigen	till	hur	

bilden	är	tagen	och	vilken	känsla	som	förmedlas.	Respondenterna	nämner	inget	om	hur	bilden	är	

konstruerad	bortsett	från	att	respondent	3	kommentarer	att	bild	3	har	liknelser	med	en	typisk	

outfitbild	som	influencers	postar.	Det	är	tydligt	att	respondenterna	personligen	tilltalas	mer	av	det	
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användargenererade	innehållet	framför	det	professionellt	konstruerade	då	de	verkar	uppskatta	den	

mer	genuina	och	personliga	känslan	som	det	användargenererade	innehållet	i	detta	fall	medför.	

	

5:1:4	Strategiskt	viktigt	för	företag	att	representera	kvinnor	i	slöja	

När	vi	frågade	respondenterna	om	det	är	strategiskt	av	företag	att	representera	kvinnor	i	slöja	

instämde	samtliga.	De	anser	att	representationen	var	ett	strategiskt	agerande	snarare	än	ett	etiskt.	

Att	representera	kvinnor	i	slöja	sänder	ut	ett	budskap	att	företaget	är	representativt	för	en	

mångkultur	och	i	takt	med	att	denna	aspekt	blir	allt	viktigare	för	konsumenter	blir	det	även	allt	

viktigare	för	företagen.	De	företag	som	inte	är	representativa	och	inkluderande	riskerar	i	längden	att	

förlora	kunder.	Det	är	viktigt	att	företagen	är	representativa	gentemot	samhället	för	att	skapa	en	

bild	av	att	de	inkluderar	alla	oavsett	kultur	och	på	så	sätt	även	möjliggör	en	större	kundkrets.	

Respondent	2	pekar	även	på	att	migrationen	från	muslimska	länder	är	stor	och	att	det	av	den	

anledningen	skapats	ett	nytt	marknadssegment	som	företagen	kan	tjäna	pengar	på:	

	

“[...]	De	har	tagit	med	den	för	att	vara	representativa	och	inte	kanske	för	att	de	vill	sälja	

produkten.	Att	man	tänker	ju	att	en	väska	är	ju	liksom	en	accessoar	men	det	kanske	inte	är	

lika	självklart	att	slöjan	är	det,	utan	att	det	mera	är	ett	trick”	-	Respondent	2	

	

Respondent	1	menar	att	företag	har	ett	bakomliggande	budskap	med	representationen;	de	vill	vara	

representativa	men	även	göra	ett	uttalande.	Genom	att	representera	kvinnor	i	slöja	kan	företag	visa	

sin	ståndpunkt	i	samhällsdebatten.	De	som	delar	företagets	värderingar	eller	beundrar	deras	initiativ	

blir	då	positivt	inställda	till	företaget.	Respondent	3	är	inne	på	samma	spår	och	menar	att	företag	

kan	använda	representationen	för	att	få	bra	uppmärksamhet	i	media.	Respondenterna	är	inte	helt	

övertygade	om	att	det	är	positivt	att	företagen	använder	representationen	av	kvinnor	i	slöja	

strategiskt	men	är	fast	beslutna	om	att	en	befintlig	representation	är	betydligt	bättre	än	en	

obefintlig.	

	

5:2	Resultat	från	intervjuer	med	muslimer	som	bär	slöja	

Nedan	redogörs	för	insamlad	empiri	från	målgruppen	för	muslimer	som	bär	slöja.	
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5:2:1	Representationen	bör	öka	men	är	inte	nödvändig	för	identifikation	

Gemensamt	med	den	tidigare	målgruppen	anser	respondenterna	att	representationen	av	kvinnor	i	

slöja	är	låg	i	dagens	marknadsföring.	Respondenterna	är	enade	om	att	representationen	ökat	under	

de	senaste	åren	men	att	den	inte	är	helt	normaliserad	än.	De	nämner	att	de	fortfarande	reagerar	när	

de	ser	en	kvinna	i	slöja	i	marknadsföring	och	att	de	blir	glada	och	stolta	när	dem	representeras:	

	

“Det	är	jättekul	att	se,	men	det	är	så	synd	att	det	inte	är	lika	många,	det	är	inte	lika	mycket	

folk	utav	olika	slag.	Det	behöver	inte	ens	vara	slöja,	det	kan	vara	något	annat	också	liksom.	

Men	samtidigt	så	är	det	jättekul,	alltså	man	blir	jätteglad”	-	Respondent	6	

	

Respondenterna	som	själva	bär	slöja	känner	sig	personligen	representerade	i	marknadsföring	trots	

att	den	inte	alltid	representerar	kvinnor	som	bär	slöja:	

	

“Jag	känner	personligen	att	jag	är	representerad	[...].	Alltså	även	om	det	är	en	tjej	utan	slöja	

så	go	girl	liksom	[...],	hon	behöver	inte	ha	slöja	för	att	representera	mig,	hon	är	kvinna,	jag	är	

kvinna”	-	Respondent	5	

		

Respondent	4	är	tydlig	med	att	poängtera	att	identiteten	inte	enbart	sitter	i	slöjan	och	menar	att	

representationen	av	den	därför	inte	alltid	är	nödvändig	för	att	kvinnor	som	själva	bär	slöja	ska	kunna	

identifiera	sig	med	marknadsföringen.	Detta	stärks	av	de	andra	respondenterna	som	förklarar	att	de	

snarare	känner	identifikation	i	representationen	av	olika	känslor	och	sammanhang	än	i	själva	

representationen	av	slöjan.	Gemensamt	för	respondenterna	är	att	representationen	inte	är	

avgörande	för	om	de	tilltalas	av	marknadsföring	eller	inte;	de	förklarar	det	som	att	de	blir	mer	

positivt	inställda	till	marknadsföring	som	representerar	slöjan	men	inte	nödvändigtvis	mer	negativt	

inställda	till	marknadsföring	som	inte	gör	det.	Samtliga	respondenter	är	trots	det	positivt	inställda	till	

representationen	av	kvinnor	i	slöja	och	enade	om	att	de	vill	att	representationen	ska	öka.	De	

förklarar	det	som	att	det	för	deras	del	inte	är	avgörande	om	kvinnor	i	slöja	representeras	men	att	

det	sänder	ut	viktiga	budskap	till	yngre	eller	mer	osäkra	kvinnor	som	bär	slöja:	

	

“Människor	kanske	har	velat	ha	på	sig	den	men	kanske	är	rädd	för	att	man	inte	vågar,	man	

vill	liksom	inte	sticka	ut	eller	att	man	är	rädd	för	fördomar	[...].	Det	stärker	kvinnor	på	något	

sätt	att	ta	på	sig	det	ändå”	-	Respondent	4	
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5:2:2	Syfte	att	främja	acceptans	

Samtliga	respondenter	anser	att	syftet	med	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	är	

att	främja	en	acceptans	gentemot	beslöjade	kvinnor	och	muslimer	generellt.	Respondenterna	

förklarar	det	som	att	ju	oftare	kvinnor	i	slöja	representeras,	desto	mer	normaliserat	blir	det	i	

samhället.	Representationen	av	slöjan	sänder	ut	ett	budskap	om	att	det	är	okej	att	bära	slöja.	

Respondent	6	förklarar	det	som	att	det	skapas	ett	utanförskap	när	de	inte	representeras:	

	

“Liksom	lyssna,	vi	finns	också	och	vi	är	lika	värda	som	er.	När	vi	inte	blir	representerade	[...]	

så	ser	folk	oss	som	något	onormalt	och	det	leder	till	att	vi	blir	behandlade	på	ett	annat	sätt.”	

-	Respondent	6	

	

Respondent	6	berättar	att	årets	valresultat	fick	henne	att	känna	sig	nedvärderad	av	anledningen	att	

hon	är	muslim	och	att	hon	anser	att	den	stora	mängden	främlingsfientlighet	bygger	på	okunskap.	

Respondenterna	påpekar	att	en	ökad	representation	av	slöjbärande	kvinnor	i	marknadsföring	kan	

bidra	till	att	det	skapas	en	större	kunskap	om	muslimer	och	att	bilden	av	dem	reproduceras.	

Respondenterna	är	enade	om	att	det	är	en	liten	andel	muslimer	som	står	för	representationen	av	

alla	muslimer	i	dagens	media,	vars	handlingar	påverkar	människors	uppfattningar	av	folkgruppen:	

	

“Jag	klandrar	inte	bara	media	[...],	de	finns	ju	vissa	muslimer	som	gömmer	sig	bakom	

religionen	för	att	utföra	sin	egen	agenda.	Jag	säger	alltid	att	islams	största	fiende	är	inte	

någon	av	dem	som	inte	är	muslimer,	det	är	de	som	kallar	sig	själva	för	muslimer.”	-	

Respondent	5	

	

Samtliga	respondenter	indikerar	på	att	det	finns	mycket	okunskap	kring	slöjan	och	religionen	och	att	

många	därför	låter	sig	matas	av	de	negativa	bilder	som	media	producerar.	Respondenterna	berättar	

om	personer	de	känner	som	blivit	behandlade	annorlunda	för	att	de	bär	slöja.	Vissa	av	dessa	

personer	har	av	den	anledningen	valt	att	ta	av	sig	slöjan	för	att	bli	accepterade	i	samhället	eller	på	

en	arbetsplats.	Genom	att	representera	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	menar	de	att	stigmatisering	

av	muslimer	kan	minska	och	att	acceptansen	för	slöjan	öka:	

	

“I	dagsläget	försöker	verkligen	alla	att	vara	en	del	av	samhället.	Det	spelar	ingen	roll	om	du	

har	slöja	eller	inte,	det	spelar	ingen	roll	vart	du	kommer	ifrån,	utrikesfödd	eller	inrikes,	det	

spelar	ingen	roll.	Vi	gör	allt	för	att	bli	accepterade.	Människor	tar	av	sig	slöjan	för	att	de	tror	
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att	dem	får	ett	jobb	och	blir	accepterade	i	samhället.	Människor	byter	identitet,	byter	

religion,	bara	för	att	de	tror	att	de	får	det	bättre”	-	Respondent	4	

	

5:2:3	Tilltalas	av	olika	bilder	

Något	som	skiljer	respondenterna	från	den	tidigare	målgruppen	är	att	alla	föredrar	olika	bilder	i	

receptionsanalysen.	Respondent	4	tilltalas	mest	av	bild	2	från	Åhléns,	respondent	5	tilltalas	mest	av	

bild	3	från	Nelly	och	respondent	6	tilltalas	av	alla	bilder.	Respondent	6	resonerar	kring	att	alla	bilder	

har	olika	stilar	och	utstrålar	olika	känslor	vilket	gör	att	hon	tilltalas	och	kan	identifiera	sig	med	dem	

alla	beroende	på	sammanhang.	Även	respondent	5	resonerar	liknande	men	förklarar	att	hon	tilltalas	

mer	av	bild	3	på	grund	av	stilen	på	kläderna.	Respondent	4:s	resonemang	skiljer	sig	från	de	andras	då	

hon	anser	att	det	endast	är	bild	2	som	representerar	hur	hon	klär	sig	och	den	stilen	på	slöjan	som	

hon	föredrar	att	bära:	

	

“Den	här	tjejen	[bild	2]	är	nog,	ja,	jag	kan	tänka	mig	ha	på	mig	det	hon	har	på	sig,	samtidigt	

med	stolthet	representera	mig	själv	och	tycka	att	jag	är	en	bra	muslim”	-	Respondent	4	

	

När	vi	frågar	om	respondenterna	ser	någon	skillnad	på	bilderna	påpekar	både	respondent	4	och	

respondent	6	att	bilderna	representerar	olika	stilar	av	slöjan	och	olika	sätt	att	bära	den	på.	Samtliga	

respondenter	är	enade	om	att	bilderna	sänder	ut	olika	känslor.	När	vi	frågar	vilken	bild	de	tror	att	

den	breda	målgruppen	tilltalas	av	mest	är	de	enade	om	bild	1,	samma	bild	som	den	tidigare	

målgruppen	för	icke-muslimer	föredrar	och	även	den	bild	som	de	tror	att	den	breda	målgruppen	

föredrar.	Ingen	av	respondenterna	nämner	något	om	hur	bilderna	är	konstruerade	och	det	verkar	

inte	ha	någon	betydelse	i	detta	fall.	Gemensamt	för	respondenterna	är	att	de	känner	igen	bild	2	från	

Åhléns	som	tidigare	uppmärksammats	i	media	när	den	publicerades	år	2015	som	den	första	svenska	

klädreklamen	som	representerade	en	kvinna	i	slöja.	Detta	skiljer	sig	från	den	tidigare	målgruppen	

där	ingen	kände	igen	bilden.	

	

5:2:4	Representationen	är	strategisk	

När	vi	frågade	respondenterna	om	dem	anser	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	

marknadsföring	är	etisk	eller	strategisk	var	de	enade	om	att	den	är	strategisk.	Liknande	den	tidigare	

målgruppen	beskriver	dem	det	som	att	slöjbärande	kvinnor	är	ett	marknadssegment	som	företag	

kan	tjäna	pengar	på.	Respondenterna	förklarar	att	de	personligen	finner	företag	som	representerar	

slöjan	mer	intressanta	och	respondent	5	uttrycker	att	hon	troligtvis	hade	handlat	mer	på	affärer	som	
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representerar	kvinnor	i	slöja	i	sin	marknadsföring	än	på	affärer	som	inte	gör	det.	Respondent	4	

förklarar	att	hon	önskar	att	marknadsföring	med	beslöjade	kvinnor	skapas	i	rätt	syfte,	men	att	hon	

tror	att	företag	främst	gör	det	för	att	tjäna	pengar:	

	

“Jag	tror	inte	att	företag	tänker	´nu	ska	vi	tänka	på	muslimska	kvinnor´.	Jag	tror	att	allt	är	

bara	för	att	sälja,	helt	ärligt.	Jag	tror	att	det	bara	är	för	pengarnas	skull”	-	Respondent	4	

	

Samtliga	respondenter	anser	att	det	är	gynnsamt	för	företag	att	representera	slöjan	i	

marknadsföring	men	att	det	i	vissa	fall	även	kan	vara	till	företags	nackdel	då	de	kan	förlora	kunder	

som	inte	stödjer	representationen.	Respondenterna	är	medvetna	om	de	debatter	som	cirkulerat	i	

samhället	kring	slöjan	och	menar	att	vissa	företag	antagligen	är	rädda	för	att	möta	stark	kritik	om	de	

representerar	slöjan	och	därför	istället	gör	ett	strategiskt	val	att	inte	representera	den.	Respondent	

6	menar	dock	att	även	icke-representationen	får	kritik:	

	

“Jag	tror	att	företagen	är	rädda,	man	tänker	konstant	på	vinsten.	Det	är	synd	att	det	är	så.	

Alltså	för	mig	är	det	liksom	I	get	you,	get	your	money,	hustle,	that’s	good,	men	samtidigt	

finns	det	människor	som	behöver	er	där	ute	liksom	som	behöver	få	deras	röster	hörda”	-	

Respondent	6	

	

Respondenterna	anser	att	kritiken	som	riktas	mot	företag	som	representerar	slöjan	hindrar	företag	

från	att	representera	den.	De	är	enade	om	att	företagen	som	representerar	den	gör	det	i	syftet	att	

tjäna	pengar.	

	

5:3	Resultat	från	intervjuer	med	muslimer	som	inte	bär	slöja	

Nedan	redogörs	för	insamlad	empiri	från	målgruppen	för	muslimer	som	inte	bär	slöja.	

	

5:3:1	Representationen	bör	öka	för	att	inkludera	beslöjade	kvinnor	

När	vi	frågade	respondenterna	vad	dem	anser	om	dagens	representation	av	beslöjade	kvinnor	i	

marknadsföring	var	dem	enade	om	att	representationen	är	låg.	Samtliga	respondenter	är	enade	om	

att	representationen	bör	öka.	Respondenterna	anser	att	det	bör	vara	mer	variation	i	marknadsföring	

och	att	den	bör	representera	olika	sorters	människor	och	bortse	från	de	ideal	som	finns	i	samhället	

för	att	alla	människor	ska	känna	sig	inkluderade.	Respondenterna	förklarar	att	de	tror	att	kvinnor	i	

slöja	kan	känna	sig	uteslutna	om	dem	inte	representeras	i	marknadsföring	och	menar	att	de	
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beslöjade	kvinnorna	utgör	en	stor	del	av	samhället	som	då	utesluts	när	de	inte	representeras.	De	

resonerar	även	kring	att	det	kan	vara	svårt	för	kvinnor	som	bär	slöja	att	hitta	kläder	och	att	detta	

förstärks	när	modeföretag	bortser	från	dem	i	sin	marknadsföring	och	inte	utåt	sett	betraktar	dem	

som	potentiella	kunder.	Respondent	7	anser	att	företag	som	representerar	kvinnor	i	slöja	bör	göra	

det	på	fler	sätt	än	på	en	reklambild.	Hon	menar	att	representationen	bör	tillämpas	i	fler	aspekter	och	

på	fler	modeller	än	just	de	som	syns	i	typiska	reklambilder.	Respondenten	tar	upp	ett	exempel	om	

att	bland	annat	produktbilder	på	modeföretagens	hemsida	där	modeller	visar	upp	ett	plagg	bör	

representera	beslöjade	kvinnor:	

	

“Jag	har	inte	sett	någon	hemsida	där	det	finns	modeller	som	bär	slöja	[...],	jag	ser	ju	inte	den	

här	modellen	[beslöjad	kvinna	i	bild	1].	Jag	ser	en	annan	modell	när	jag	klickar	på	den	här	

jackan.	[...]	Varför	kan	vi	inte	ha	flera	sånna	modeller?	Varför	kan	vi	inte	ha	variation?”	-	

Respondent	7	

	

Respondent	8	berättar	att	hon	tycker	att	marknadsföring	med	beslöjade	kvinnor	oftare	syns	på	

sociala	medier	än	i	fysiska	butiker.	Respondent	9	berättar	att	hon	på	senare	tid	sett	mer	reklam	som	

representerar	mångkultur,	men	inte	många	som	representerar	kvinnor	i	slöja.	Respondenten	

berättar	att	hon	inte	tror	att	kvinnor	som	bär	slöja	reflekterar	över	vilka	modeller	företag	väljer	att	

framställa	i	marknadsföring	då	dem	är	vana	vid	att	vara	underrepresenterade:	

	

“Jag	tror	inte	dem	skulle	tänka	jättemycket	på	det	för	att	de	är	vana	att	leva	under	förtryck	

från	samhället,	så	dem	bryr	sig	typ	inte	längre.	[...]	De	är	vana	att	inte	vara	så	inkuderade”	-	

Respondent	9	

	

5:3:2	Syfte	att	inkludera	

Samtliga	respondenter	anser	att	syftet	med	att	representera	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	är	att	

företaget	vill	visa	på	att	de	har	kläder	för	alla.	Respondent	7	och	respondent	8	är	enade	om	att	

marknadsföringen	främst	riktar	sig	till	kvinnor	som	själva	bär	slöja	för	att	lyfta	fram	att	företaget	

säljer	plagg	som	även	passar	dem.	Respondent	8	berättar	att	hon	själv	bar	slöja	när	hon	som	yngre	

gick	till	moskén	med	sina	föräldrar	och	beklagar	över	hur	svårt	hon	hade	att	hitta	kläder	till	dessa	

tillfällen:	

	

“Då	var	man	ju	tvungen	att	klä	sig	på	ett	visst	sätt	[...]	för	att	vara	täckande.	Och	jag	vet	hur	

svårt	det	var	att	hitta	kläder	och	man	visste	inte	hur	man	skulle	styla	sig	och	sådär.	Och	jag	
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vet	att	det	var	jättejobbigt	faktiskt.	Så	jag	kan	tänka	mig	att	det	är	svårt	att	göra	det	varje	

dag”	-	Respondent	8	

	

Respondent	9:s	resonemang	grundas	i	att	företagens	syfte	är	att	attrahera	kunder	av	alla	kulturella	

identiteter	genom	att	representera	en	mångkultur	och	visa	på	att	de	är	medvetna	om	att	deras	

kunder	består	av	olika	individer	med	olika	stilar:	

	

“Jag	tror	företagen	vill	visa	att	de	står	för	mångfald	och	att	alla	kan	hitta	någonting	hos	

dem”	-	Respondent	9	

	

Respondenterna	är	enade	om	att	representationen	bidrar	till	att	slöjan	normaliseras	och	motbevisar	

de	fördomar	som	finns	om	den	i	samhället	genom	att	den	visas	upp	i	andra	sammanhang.	De	anser	

att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	kan	minska	utanförskapet	och	bidra	till	att	muslimer	

inkluderas	mer	i	samhället.	Respondenterna	anser	att	representationen	främst	har	ett	syfte	att	

attrahera	kvinnor	som	själva	bär	slöja	men	att	effekterna	av	det	även	blir	att	slöjan	blir	mer	

accepterad	i	samhället:	

	

“Jag	tänker	också	på	när	unga	flickor	går	i	skolan	[...]	och	bär	på	slöja	så	kanske	de	hamnar	i	

en	klass	där	ingen	annan	har	slöja	eller	i	en	skola	där	inte	många	har	slöja.	Då	kanske	de	

hamnar	utanför	eller	att	någon	säger	någonting	för	att	de	kanske	är	ovana	att	se	någon	med	

slöja.	Så	därför	tror	jag	att	det	kan	vara	positivt	att	liksom	visa	att	det	finns	människor	som	

bär	på	slöja	och	det	här	är	normalt”	-	Respondent	7	

	

5:3:3	Det	användargenererade	innehållet	föredras	

Gemensamt	för	målgruppen	muslimer	som	inte	bär	slöja	är	att	alla	respondenter	tilltalades	av	

samma	bild	i	receptionsanalysen.	När	vi	frågade	respondenterna	vilken	bild	som	tilltalar	dem	mest	

svarade	samtliga	att	de	föredrar	bild	3	som	är	av	användargenererat	innehåll	från	Nelly.	De	

förklarade	att	de	tilltalas	av	bilden	då	de	anser	att	bilden	är	fin,	stilren	och	visar	upp	en	härlig	miljö.	

Gemensamt	med	tidigare	målgrupper	är	respondenterna	enade	om	att	bild	1	är	den	bild	som	tilltalar	

den	breda	målgruppen	mest.	Respondenterna	resonerar	kring	att	bilden	representerar	två	personer	

till	skillnad	från	de	andra	bilderna	och	menar	att	det	är	till	bildens	fördel:	

	

“Eftersom	det	är	två	modeller	här	så	finns	det	mer	fördel,	liksom	att	det	finns	lite	för	alla.	[...]	

Det	kanske	är	mer	den	bilden	som	många	kan	identifiera	sig	med”	-	Respondent	7	
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Respondent	9	är	den	första	av	samtliga	respondenter	som	påpekar	hur	bilderna	är	konstruerade.	

Hon	förklarar	att	bild	3	från	Nelly	ser	ut	som	en	användargenererad	bild	som	postats	av	en	influencer	

och	sedan	delats	av	företaget	i	deras	flöde.	Respondenten	resonerar	även	kring	att	bild	1	från	Bik	

Bok	och	bild	2	från	Åhléns	ser	ut	som	professionellt	konstruerade	bilder.	Majoriteten	av	samtliga	

respondenter	anser	att	bild	2	från	Åhléns,	som	var	en	enda	professionellt	konstruerade	bilden,	är	

den	bild	som	tilltalar	dem	minst.	Däremot	kommenterar	respondent	8	att	bild	2	från	Åhléns	är	den	

bilden	som	hon	tror	tilltalar	beslöjade	kvinnor	mest,	eftersom	den	följer	den	traditionella	klädkoden.	

Det	är	tydligt	att	respondenterna	tilltalas	mer	av	det	användargenererade	innehållet	än	det	

professionellt	konstruerade	och	att	de	likt	målgruppen	för	icke-muslimer	uppskattar	den	mer	

personliga	känslan	som	dessa	förmedlar.	

	

5:3:4	Representationen	är	strategisk	

Gemensamt	med	tidigare	målgrupper	anser	respondenterna	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	

är	ett	strategiskt	agerande	av	företag.	Respondenterna	förklarar	det	som	att	företagen	har	sett	ett	

marknadssegment	som	de	kan	tjäna	pengar	på.	Samtliga	respondenter	anser	att	representationen	av	

kvinnor	i	slöja	är	strategiskt	viktigt	för	ett	företag,	att	representationen	bidrar	till	att	de	når	ut	till	en	

bredare	marknad.	Respondent	9	anser	att	representationen	kan	få	positiva	följder	till	företagets	

fördel	men,	till	skillnad	från	samtliga	respondenter	i	studien,	att	representationen	inte	är	strategiskt	

avgörande	för	företaget	än:	

	

“Alltså	än	så	länge	tror	jag	inte	att	det	är	det,	för	att	jag	tror	att	företag	som	inte	gör	det	

klarar	sig	fortfarande	idag.	Men	jag	tror	att	det	kan	komma	att	bli	det	sen	för	att	tillslut	blir	

det	ju	liksom	att	man	blir	utanför	om	man	inte	gör	det”	-	Respondent	9	

	

Respondent	7	och	respondent	9	påpekar	att	de	anser	att	det	är	viktigt	att	stora	företag	

representerar	slöjan	för	att	sprida	ett	budskap	till	samhället.	Respondenterna	anser	att	företagen	

har	ett	ansvar	då	de	bidrar	till	att	sätta	agendan	och	att	de	har	en	skyldighet	gentemot	samhället	att	

göra	något	bra	av	den	positionen.	De	förklarar	att	de	ser	upp	till	företag	som	tar	ställning	i	viktiga	

samhällsfrågor	och	att	företag	på	så	sätt	i	längden	kan	vinna	på	att	representera	slöjan:	

	

“[...]	Organisationer	som	försöker	balansera	ut	ojämlikheter,	som	representerar	folk	som	har	

slöja	eller	andra	typer	av	icke-ideal,	de	skulle	jag	absolut	alla	dagar	i	veckan	kunna	stå	

bakom.	[...]	Skulle	jag	hitta	en	skulle	jag	skita	i	resten	[...],	för	då	har	man	en	god	gärning	

bakom	det	man	gör”	-	Respondent	7	 	
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6.	Analys	och	diskussion	

I	detta	kapitel	analyseras	och	diskuteras	studiens	resultat	i	förhållande	till	den	tidigare	forskningen	

och	de	teoretiska	utgångspunkterna	som	presenterats.	

	

6:1	Representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	

Under	intervjuerna	med	våra	respondenter	var	samtliga	enade	om	att	representationen	av	kvinnor	i	

slöja	är	låg	i	modeföretags	marknadsföring	och	att	representationen	bör	förekomma	oftare.	

Majoriteten	av	respondenterna	anser	att	dagens	marknadsföring	inte	speglar	hur	samhället	ser	ut	

idag.	En	av	respondenterna	förklarar	det	som	att	marknadsföringen	inte	speglar	det	hon	ser	när	hon	

går	utanför	dörren;	att	det	utanför	dörren	finns	ett	samhälle	präglat	av	mångkultur	som	består	av	

alla	olika	typer	av	människor,	vilka	inte	framställs	i	marknadsföring.	Respondenterna	är	enade	om	att	

personer	med	vissa	egenskaper	och	drag	är	överrepresenterade	i	marknadsföring	medan	andra	

grupper	är	underrepresenterade	(Åkestam,	2017).	Respondenterna	anser	att	representationen	av	

kvinnor	i	slöja	är	viktig	för	att	inkludera	beslöjade	kvinnor	i	samhället	och	skapa	en	acceptans	

gentemot	muslimer	genom	att	framställa	dem	i	andra	situationer.	Detta	kan	appliceras	på	Stuart	

Halls	(2013)	representationsteori	som	menar	att	man	genom	språket,	som	i	denna	mening	är	mer	än	

bara	det	talade	språket,	kan	säga	eller	representera	något	meningsfullt	till	andra	människor.	Teorin	

som	grundar	sig	i	semiotiken	handlar	om	hur	olika	tecken	samverkar	och	skapar	mening	till	

mottagare	(Gripsrud,	2011).	Hall	menar	att	budskapet	som	når	mottagaren	påverkas	av	den	

framställningen	avsändaren	väljer	att	visa	upp	(Hall,	2013).	Flera	av	respondenterna	menar	att	de	

ofta	tar	del	av	den	stereotypa	bilden	som	avbildas	av	muslimer	i	media	idag,	en	bild	som	inte	alltid	

överensstämmer	med	verkligheten	och	som	endast	speglar	en	liten	grupp.	

	

Det	finns	två	olika	system	inom	representation;	mentala	föreställningar	och	det	gemensamma	

språket.	De	mentala	föreställningar	översätts	till	ett	gemensamt	språk	som	gör	att	våra	tankar	

överensstämmer	med	ord,	ljud	eller	bilder,	så	kallade	tecken.	Dessa	tecken	blir	den	referens	vi	har	

för	våra	mentala	föreställningar	om	objekt,	människor	eller	händelser.	Om	mottagare	ofta	får	en	typ	

av	framställning	till	sig	är	det	naturligt	att	dem	refererar	till	den	bild	de	är	vana	vid	att	se.	Våra	

mentala	föreställningar	påverkas	av	de	budskap	vi	får	till	oss	och	användaren	har	därför	en	viktig	roll	

i	att	påverka	den	för	att	den	ska	bli	sanningsenlig	(Hall,	2013).	Om	media	porträtterar	muslimer	som	

våldsamma	extremister,	vilket	ofta	är	fallet	enligt	respondenterna,	är	det	inte	orimligt	att	samhällets	

medborgare	tillslut	får	den	bilden	av	alla	muslimer.	Respondenterna	anser	att	denna	representation,	

eller	bristen	av	den,	bidrar	till	att	muslimer	stigmatiseras	och	att	en	liten	grupp	får	representera	hela	
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religionen	och	dess	anhängare.	Resonemanget	bygger	på	Kidds	(2016)	forskning	om	att	det	skapas	

konflikter	kulturer	emellan	när	negativa	stereotyper	framställs	i	media	och	dessa	behandlas	som	

sanna.	Respondenterna	anser	att	det	är	medias	skyldighet	att	representera	en	sanningsenlig	bild	av	

världen	och	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	kan	bidra	till	att	bilden	av	

muslimer	som	extremister	reproduceras.	Avsändare	av	budskap,	i	detta	fall	media,	har	en	viktig	roll	i	

samhället,	en	roll	som	kan	bidra	till	mer	acceptans	för	kulturer	utanför	samhällets	majoritetskultur.	

När	kommunikationen	i	marknadsföring	sätts	i	ett	bredare	system	av	kulturella	visuella	

representationer	blir	följden	att	marknadsföringen	skapar	och	bidrar	till	kulturell	mening	och	

uppfattning	(Carrigan	&	Schroeder,	2005).	Respondenterna	är	enade	om	att	det	är	viktigt	att	

representera	mångfald	i	marknadsföring	då	konsumenterna	består	av	blandade	kulturer	och	

etniciteter.	Det	är	viktigt	att	marknadsföringen	främjar	en	positiv	bild	mellan	respektive	kultur	och	

de	etniciteter	som	samhället	består	av	(Kidd,	2016).	

	

Flera	av	respondenterna	påpekade	att	företag	som	vågar	sticka	ut	och	göra	något	som	avviker	från	

det	förväntade	är	företag	som	använder	sin	roll	i	samhället	för	att	sprida	ett	viktigt	budskap.	De	

uttryckte	att	det	är	ett	strategiskt	agerande	av	företag	att	representera	slöjan,	dels	då	det	stimulerar	

marknadssegmentet	för	beslöjade	kvinnor	och	dels	för	att	det	kan	bidra	till	att	övriga	konsumenter	

vänder	sig	till	företaget	då	de	beundrar	deras	agerande	och	ställningstagande.	När	marknadsföring	

representerar	konsumenternas	etnicitet	utvecklar	konsumenterna	mer	gynnsamma	tankar,	attityder	

och	köpintentioner	(Rößner	et	al.,	2017;	Lee,	Fernandez	&	Martin,	2002),	något	samtliga	

respondenter	är	överens	om.	Flera	av	respondenterna	nämner	att	de	anser	att	företag	representerar	

beslöjade	kvinnor	för	att	de	har	insett	att	de	kan	tjäna	pengar	på	det,	men	de	är	även	överens	om	att	

representationen,	oavsett	syfte,	är	bättre	än	en	icke-representation.	

	

6:2	“Vi”	och	“dem”-tänk	och	stereotyper	

Under	intervjuerna	var	det	tydligt	att	det	fanns	ett	“vi”	och	“dem”-tänk	i	resonemangen	hos	

respondenterna.	Respondenterna	ur	målgruppen	icke-muslimer	berättade	att	då	dem	själva	är	

inkluderade	i	den	stereotypa	bubblan,	som	en	respondent	kallade	den,	syns	det	tydligare	när	något	

som	skiljer	sig	från	den	bubblan	framställs	i	media	då	det	inte	tillhör	den	förväntade	

representationen.	Samtliga	respondenter	var	enade	om	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	är	låg	

i	marknadsföring	och	att	den	bör	förekomma	oftare	av	den	anledningen	att	även	“dem”/”vi”	ska	bli	

representerade.	“Vi”	och	“dem”-tänket,	som	har	funnits	sedan	urminnes	tider,	finns	kvar	i	samhället	
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parallellt	med	att	det	allt	mer	präglas	av	mångkultur.	Detta	är	en	krock	som	samtliga	respondenter	

resonerar	kring	trots	att	det	är	tydligt	att	de	har	detta	tankesätt	själva.	

	

Resonemangen	hos	respondenterna	kan	styrkas	i	Richard	Dyers	teori	om	stereotyper	som	

presenteras	i	The	Spectacle	of	the	‘Other’.	Teorin	grundar	sig	i	att	de	som	är	annorlunda	från	“oss”	

framställs	på	ett	visst	sätt	i	populärkultur	(Hall,	2013).	Respondenterna	uttryckte	att	slöjan	och	

bärandet	av	den	framställs	som	något	negativt	i	media	idag.	Den	stereotypa	bilden	av	slöjan	

framställs	som	hotande	och	avvikande,	något	som	fått	direkta	konsekvenser	för	beslöjade	kvinnor	

och	muslimer	generellt	(Chapman,	2016).	Slöjan	som	är	en	historisk	och	kulturell	symbol	för	kvinnlig	

islamisk	identitet	har	i	västvärlden	snarare	betraktats	som	en	symbol	för	bakåtsträvande	och	

kvinnofientlig	politik,	ibland	till	och	med	extremism.	Detta	har	vanställt	och	förvridit	bilden	av	den	

muslimska	identiteten	och	öppnat	upp	för	kontroverser	kring	slöjan	(Neseri	&	Tamam,	2012).	Denna	

uppfattning	om	slöjan	har	bidragit	till	att	det	skapats	ett	“vi”	och	“dem”-tänk	som	resulterat	i	ett	

utanförskap	till	beslöjade	kvinnors	nackdel.	De	stereotyper	som	framställs	i	media,	oavsett	hur	

felaktiga	eller	sanna	de	är,	påverkar	den	uppfattning	samhället	har	(Eisend,	2010).	Respondenterna	

menar	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	marknadsföring	är	nödvändig	för	att	minska	det	

utanförskap	som	skapats	i	samhället	genom	att	visa	på	att	dessa	negativa	stereotyper	inte	är	sanna	

för	alla	muslimer	eller	alla	beslöjade	kvinnor.	Resonemangen	kan	även	styrkas	i	Ylva	Brunes	(2004)	

teori	Vi	och	de(n)	Andra	som	grundar	sig	i	kulturell	och	social	identitetsutvecklingen	och	menar	att	

vår	egna	identitet	först	blir	synlig	när	den	jämförs	med	en	annan	(Brune,	2004).	Detta	synsätt	kan	

liknas	med	när	målgruppen	för	icke-muslimer	berättar	att	dem	reagerar	när	de	ser	marknadsföring	

som	framställer	en	beslöjad	kvinna	men	inte	när	dem	ser	marknadsföring	som	framställer	någon	

som	liknar	dem	själva,	just	för	att	den	förstnämnda	framställningen	inte	görs	tillräckligt	ofta	för	att	

inkluderas	i	den	så	kallade	stereotypa	bubblan.	De	stereotyper	som	framställs	har	dels	en	inverkan	

på	hur	mottagaren	ser	på	andra	men	även	på	hur	mottagaren	ser	på	sig	själv	genom	att	

marknadsföringen	visar	upp	ett	ideal	som	mottagaren	antingen	anser	sig	själv	passa	inom	eller	inte	

(Åkestam,	2017;	Knoll	et	al.,	2011;	Taylor	&	Stern,	1997).	Det	är	tydligt	att	respondenterna	har	en	

uppfattning	om	vilken	den	stereotypa	framställningen	är	och	huruvida	den	liknar	dem	eller	inte.	

	

Samtliga	respondenter	förklarade	under	intervjuerna	att	de	uppfattar	att	samhället	har	en	negativ	

syn	på	slöjan	och	målgruppen	för	muslimer	som	bär	slöja	berättade	att	de	och	bekanta	till	dem	blivit	

behandlade	annorlunda	på	grund	av	att	de	bär	slöja.	De	rådande	stereotyperna	och	de	alternativa	

tolkningarna	dem	skapat	har	bidragit	till	en	negativ	uppfattning	om	muslimer	i	samhället	(Eisend,	

2010).	Respondenterna	förklarar	att	detta	i	sin	tur	bidragit	till	att	de	uppfattar	det	som	att	de	
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betraktas	som	annorlunda.	Dyer	redogör	för	hur	människor	kategoriserar	sin	omvärld	utifrån	typer	

och	stereotyper,	utifrån	vem	som	är	en	av	“oss”	och	vem	som	är	en	av	“dem”	(Hall,	2013).	Bärandet	

av	slöja	har	länge	varit	ett	omdebatterat	ämne	i	samhället	som	kretsat	kring	att	slöjan	uppfattats	

som	en	symbol	för	förtryck,	vilket	fått	effekten	att	kvinnor	som	bär	slöja	uppfattas	som	förtryckta	

kvinnor.	Respondenterna	förklarar	att	det	med	säkerhet	inte	går	att	veta	vem	som	bär	slöja	frivilligt	

och	vem	som	tvingas	till	det,	men	menar	att	det	finns	ett	förakt	i	samhället	mot	dem	som	bär	slöja	

på	grund	av	den	stereotypa	bilden	som	präglat	samhället.	Målgruppen	för	muslimer	som	bär	slöja	

berättade	att	de	har	vänner	och	bekanta	som	valt	att	ta	av	sig	sin	slöja	för	att	de	tror	att	de	blir	mer	

accepterade	i	samhället	utan	den.	Brune	(2004)	beskriver	detta	som	att	de	människor	som	skiljer	sig	

från	det	som	anses	vara	det	normala	först	blir	accepterade	av	samhället	när	dem	ändrat	på	sig	för	

att	passa	in	och	vara	mer	som	“oss”.	Brune	beskriver	två	synsätt	för	vilka	som	anses	vara	de(n)	Andra	

där	båda	synsätten	förnekar	de(n)	Andras	självupplevda	identitet.	Det	första	synsättet	menar	att	

de(n)	Andra	kan	förändras	för	att	bli	som	“vi”	och	det	andra	synsättet	menar	att	de(n)	Andra	är	för	

olik	“oss”	för	att	kunna	bli	som	“vi”.	De(n)	Andra	blir	då	ett	hot	för	“oss”	och/eller	är	underlägsen	till	

“oss”	(Brune,	2004).	Slöjbärande	kvinnor	tar	av	sig	slöjan	för	att	bli	en	del	av	“oss”,	en	del	av	

majoriteten,	och	anser	att	det	är	först	då	de	blir	accepterade.	Samtidigt	får	de	som	inte	tar	av	sig	

slöjan	acceptera	att	de	är	annorlunda	från	“oss”	och	då	även	acceptera	efterföljden	av	att	bli	

behandlade	på	ett	annorlunda	sätt.	

	

6:3	Identifikation	

Respondenterna	ur	målgrupperna	för	icke-muslimer	och	muslimer	utan	slöja	uttryckte	att	

representationen	av	kvinnor	i	slöja	är	nödvändig	för	att	kvinnor	som	själva	bär	slöja	ska	kunna	

identifiera	sig	med	marknadsföringen.	Eftersom	representationen	av	beslöjade	kvinnor	är	låg	i	

marknadsföring	anser	respondenterna	som	själva	inte	bär	slöja	att	framställningen	av	denna	

religiösa	symbol	är	viktig	för	att	marknadssegmentet	för	beslöjade	kvinnor	ska	stimuleras	(Shirazi,	

2001).	Denna	uppfattning	delas	dock	inte	av	respondenterna	ur	målgruppen	för	muslimer	som	bär	

slöja,	vilka	uttryckte	att	representationen	av	slöjan	inte	är	nödvändig	för	att	de	ska	kunna	identifiera	

sig	med	marknadsföringen.	Goffman	(1994)	menar	att	en	individ	identifierar	sig	inom	tre	områden;	

självidentitet,	kulturell	identitet	och	social	identitet.	Självidentiteten	utgör	hur	en	individ	uppfattar	

sig	själv	och	innefattar	bland	annat	hur	individen	uppfattar	att	den	skiljer	sig	från	andra	människor	

(Gripsrud,	2011).	Samtliga	respondenter	uppfattar	att	kvinnor	i	slöja	representeras	i	minsta	grad	i	

marknadsföring,	vilket	kan	spela	in	i	resonemanget	hos	målgrupperna	för	icke-muslimer	och	

muslimer	som	inte	bär	slöja.	Eftersom	respondenterna	ur	dessa	målgrupper	tillhör	den	grupp	som	
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blir	representerade	antar	dem	att	de	kvinnor	som	bär	slöja	och	tillhör	den	grupp	som	inte	blir	

representerade	uppfattar	att	de	skiljer	sig	från	andra.	Respondenterna	antar	att	beslöjade	kvinnor	

därför	inte	kan	identifiera	sig	med	marknadsföringen	för	att	den	inte	representerar	kvinnor	som	ser	

ut	som	dem.	Den	kulturella	identiteten	skapas	genom	historiska	och	kulturella	diskurser	och	tolkas	

utifrån	fasta	referens-	och	meningsramar	(Hall,	1999).	En	individs	kulturella	identitet	kan	bland	annat	

avslöjas	av	de	kläder	en	individ	bär	(Fanon,	1999).	Slöjan	är	ett	plagg	som	har	en	tydlig	kulturell	och	

religiös	koppling	till	islam	och	en	individ	som	bär	slöja	identifieras	vanligtvis	därför	som	muslim.	

Målgruppen	för	muslimer	som	bär	slöja	förklarar	det	som	att	slöjan	inte	definierar	dem	men	att	den	

är	en	del	av	deras	identitet.	Den	sociala	identiteten	utgörs	av	andra	människors	uppfattning	om	en	

individ	och	genom	de	kollektiva	sammanhang	individen	ingår	i.	Den	sociala	identiteten	skapas	bland	

annat	utifrån	vilket	kön	individen	identifierar	sig	som	(Gripsrud,	2011).	En	av	respondenterna	ur	

målgruppen	för	muslimer	som	bär	slöja	uttryckte	att	hon	identifierar	sig	som	kvinna	och	kan	därför	

identifiera	sig	med	marknadsföring	som	framställer	en	kvinna,	även	om	denna	inte	bär	slöja.	Detta	

resonemang	delades	med	samtliga	ur	målgruppen	för	muslimer	med	slöja.	

	

Vad	en	individ	identifierar	sig	med	är	individuellt,	vilket	tydligt	framgick	under	intervjuerna.	

Uppfattningen	hos	respondenterna	som	själva	inte	bär	slöja,	att	representationen	av	beslöjade	

kvinnor	är	nödvändig	för	att	kvinnor	som	bär	slöja	ska	känna	identifikation,	visade	sig	vara	felaktig.	

Respondenterna	som	bär	slöja	uttryckte	att	det	glädjer	dem	att	se	marknadsföring	som	

representerar	beslöjade	kvinnor	och	att	de	tilltalas	mer	av	marknadsföring	som	representerar	

beslöjade	kvinnor	men	att	representationen	inte	är	nödvändig	för	att	dem	ska	kunna	identifiera	sig	

med	marknadsföringen.	Marknadsföring	som	representerar	beslöjade	kvinnor	bidrar	till	att	

respondenterna	utvecklar	mer	gynnsamma	tankar,	attityder	och	köpintentioner	(Rößner	et	al.,	

2017),	men	de	förklarar	att	de	kan	identifiera	sig	lika	mycket	med	marknadsföring	som	inte	

representerar	kvinnor	i	slöja.	Respondenterna	beskriver	att	de	identifierar	sig	med	känslan,	stilen	

eller	situationen	som	marknadsföringen	förmedlar	snarare	än	om	den	representerar	en	kvinna	i	

slöja.	Däremot	framgick	det	utifrån	målgrupperna	för	icke-muslimer	och	muslimer	som	inte	bär	

slöjas	resonemang	att	de	värdesätter	att	marknadsföring	representerar	den	etnicitet	eller	kultur	de	

själva	tillhör	för	att	de	ska	kunna	identifiera	sig	med	marknadsföringen.	Eftersom	de	antog	att	det	

var	ett	problem	att	beslöjade	inte	identifierar	sig	med	marknadsföring	om	den	inte	representerar	en	

kvinna	i	slöja	kan	vi	anta	att	de	själva	identifierar	sig	mer	med	marknadsföring	som	framställer	

personer	med	liknande	etniska	egenskaper	som	de	själva	(Rößner	et	al.,	2017;	Johnson	&	Grier,	

2011).	
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6:4	Att	tolka	bilder	på	olika	sätt	

Hur	en	medietext	tolkas	är	individuellt.	En	och	samma	medietext	kan	tolkas	och	värderas	olika	

beroende	på	mottagarens	kulturella	bakgrund	och	tillhörighet	(Hall,	1980).	Forskaren	David	Morley	

(1999)	utvecklade	Halls	representationsteori	och	gjorde	en	studie	för	att	undersöka	skillnader	i	

tolkningar	hos	olika	grupper	i	samhället.	Morley	menar	att	det	finns	skillnader	i	de	psykologiska	och	

sociala	faktorer	som	finns	hos	människor	och	att	dessa	skillnader	gör	att	de	avkodar	medieinnehåll	

på	olika	sätt.	När	vi	utförde	receptionsanalysen	presenterades	samtliga	bilder	på	samma	sätt	för	att	

säkerhetsställa	att	utgångspunkter	för	respondenternas	tolkningar	var	desamma.	Vi	kunde	trots	det	

se	tydliga	samband	mellan	hur	bilderna	tolkades	inom	respektive	målgrupp	samt	hur	tolkningarna	

skilde	sig	målgrupperna	emellan	(Morley,	1999).	Enligt	Hall	(1980)	finns	det	tre	olika	utgångspunkter	

när	mottagare	tolkar	en	medietext;	dominerade,	förhandlande	och	oppositionell	avkodning.	Hur	en	

medietext	avkodas	beror	på	hur	överens	mottagaren	är	med	texten	och	således	hur	mottagaren	tar	

till	sig	budskapet.	Vad	samtliga	avsändare,	i	detta	fall	modeföretagen	bakom	marknadsföringen,	

hade	för	avsiktligt	budskap	med	bilderna	är	svårt	för	oss	forskare	att	veta.	Vad	vi	däremot	kan	

konstatera	är	att	respondenterna	tolkade	innehållet	på	olika	sätt	och	att	tolkningarna	skilde	sig	

beroende	på	respondenternas	kulturella	bakgrund.	

	

Respektive	målgrupp	tolkar	budskapet	och	syftet	bakom	bilderna	olika.	Det	finns	en	del	liknelser	i	

resonemangen	hos	de	olika	målgrupperna	men	uppfattningarna	om	vad	företagen	vill	säga	med	

marknadsföringen	skiljer	sig	målgrupperna	emellan.	Gemensamt	för	målgrupperna	är	att	de	anser	

att	modeföretagen	representerar	kvinnor	i	slöja	för	att	visa	på	att	de	främjar	samhällets	mångkultur	

och	acceptans	gentemot	kvinnor	som	bär	slöja.	Målgruppen	för	icke-muslimer	anser	att	syftet	med	

marknadsföringen	är	att	normalisera	slöjan	och	spegla	en	sann	bild	av	muslimer.	Målgruppen	för	

muslimer	utan	slöja	är	inne	på	samma	spår	och	menar	att	syftet	är	att	främja	acceptans	gentemot	

kvinnor	i	slöja	och	muslimer	generellt.	Målgruppen	för	muslimer	med	slöja	anser	att	syftet	är	att	

inkludera	beslöjade	kvinnor	och	visa	på	att	företaget	har	kläder	även	för	dem.	Respondenterna	utgår	

från	egna	erfarenheter	och	åsikter	när	dem	tolkar	marknadsföringen	och	det	är	tydligt	att	deras	

psykologiska	och	sociala	faktorer	spelar	in	i	avkodningen	av	budskapet.	Mottagarna	som	kommer	

från	olika	sociala	platser	och	som	har	olika	förförståelser	för	det	studerade	ämnet	tolkar	budskapet	

på	olika	sätt	(Morley,	1999).	

	

Tolkningar	av	marknadsföringen	skilde	sig	även	genom	att	de	studerade	målgrupperna	uttryckte	att	

de	tilltalades	av	olika	bilder;	målgruppen	för	icke-muslimer	tilltalades	av	bild	1	från	Bik	Bok,	

målgruppen	för	muslimer	som	inte	bär	slöja	tilltalades	av	bild	3	från	Nelly	och	inom	målgruppen	för	
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muslimer	som	bär	slöja	tilltalades	respondenterna	av	olika	bilder.	Målgrupperna	för	icke-muslimer	

och	muslimer	utan	slöja	föredrog	det	användargenererade	innehållet	vilket	även	majoriteten	i	

målgruppen	för	muslimer	med	slöja	gjorde.	Respondenternas	resonemang	utgjorde	tydliga	mönster	

om	att	de	tilltalades	av	det	användargenererade	innehållet	då	dem	ansåg	att	dessa	bilder	var	

genuina	och	personliga.	Målgruppen	för	muslimer	som	bär	slöja	resonerade	annorlunda,	de	

uttryckte	att	det	var	olika	saker	i	bilderna	som	tilltalade	dem,	såsom	klädstilen	och	hur	kvinnan	i	

bilden	bär	slöjan.	Gemensamt	för	alla	målgrupper	var	att	känslan,	stilen	och	situationen	som	bilden	

förmedlade	spelade	en	central	roll	i	deras	tolkning	av	den.	Att	målgruppen	för	icke-muslimer	tilltalas	

mest	av	bild	1	från	Bik	Bok	kan	även	bero	på	representationen	i	bilden,	vilket	respondenterna	själva	

nämner	under	intervjuerna.	Bilden	från	Bik	Bok	är	den	enda	bilden	i	receptionsanalysen	som	

representerar	två	personer,	varav	en	av	dessa	bär	slöja	och	en	inte	gör	det.	Samtliga	målgrupper	

anser	att	det	är	denna	bild	som	tilltalar	den	breda	målgruppen	mest	och	många	nämner	att	de	tror	

att	det	kan	bero	på	att	bilden	representerar	två	olika	kvinnor	och	stilar	och	att	fler	därför	kan	

identifiera	sig	med	den.	Forskning	har	visat	att	konsumenter	övertygas	mer	av	marknadsföring	som	

representerar	egenskaper	som	de	själva	har	(Rößnet	et	al.,	2017;	Johnson	&	Grier,	2011)	och	vi	som	

forskare	anser	att	det	är	av	denna	anledning	som	målgruppen	för	icke-muslimer	tilltalas	av	bild	1;	

det	är	den	enda	bilden	som	representerar	en	kvinna	utan	slöja	och	respondenterna	känner	därför	

mer	kulturell	närhet	till	den	bilden	än	de	andra	bilderna.	

	

Hur	mottagare	tolkar	budskap	kan	även	bero	på	deras	inställning	till	att	avkoda	meddelandet,	om	

mottagaren	är	motiverad	eller	inte	att	tänka	kritiskt	kring	budskapet.	När	mottagaren	inte	är	

motiverad	att	avkoda	meddelandet	kan	budskapet	behandlas	genom	en	periferisk	väg	(Petty	et	al.,	

1983).	I	detta	fall	kan	mottagaren	plocka	upp	signaler	i	budskapet,	signaler	som	baseras	på	

personliga	associationer,	som	kan	styra	hur	mottagaren	uppfattar	budskapet	och	innehållet.	En	

periferisk	signal	kan	i	detta	fall	vara	vem	som	är	modellen,	hur	bilden	är	tagen	eller	hur	modellen	bär	

slöjan.	Dessa	signaler	grundas	i	individens	kulturella	identitet.	Signalerna	är	inget	som	är	centralt	för	

meddelandet,	men	kan	påverka	attityden	mottagaren	får	till	budskapet.	Mottagaren	kan	också	

påverkas	av	de	förkunskaper	den	har	om	modeföretaget	samt	vad	för	typ	av	symboler	som	finns	i	

marknadsföringen	på	till	exempel	modellens	kläder	eller	i	bildens	bakgrund.	Om	mottagaren	kan	

identifiera	sig	med	någon	symbol	som	framställs	eller	med	något	annat	som	kan	finnas	i	bilden	kan	

det	bidra	till	att	mottagaren	känner	en	större	tillhörighet	till	bilden,	vilket	leder	till	att	mottagaren	

lättare	påverkas	av	avsändarens	budskap	(Petty	et	al.,	1983).	En	signal	kan	uppmärksammas	och	vara	

betydelsefull	för	en	mottagare	men	behöver	inte	vara	det	för	en	annan	eftersom	signalerna	styrs	av	

personliga	associationer.	Hur	täckande	klädda	modellerna	var	visade	sig	vara	betydelsefullt	för	en	
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respondent	men	inte	för	en	annan.	En	respondent	uttryckte	att	hon	identifierade	sig	mer	med	en	

bild	på	grund	av	hur	modellen	bär	slöjan	medan	en	annan	avvisade	bilden	av	samma	anledning.	Det	

var	tydligt	att	huruvida	respondenterna	tilltalades	av	marknadsföringen	eller	inte	till	stor	del	

berodde	på	hur	de	uppfattade	de	olika	signaler	som	bilden	utstrålade	och	att	respondenterna	

tolkade	dessa	på	olika	sätt	inom	respektive	målgrupp.	 	
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7.	Slutsatser	

I	detta	kapitel	presenteras	de	slutsatser	som	kan	dras	utifrån	insamlad	empiri	i	relation	till	studiens	

syfte	och	frågeställningar.	

	

7:1	I	vilken	mån	anser	unga	kvinnor	att	muslimska	kvinnor	i	slöja	representeras	i	svenska	

modeföretags	marknadsföring?	

Det	framgår	tydligt	att	de	unga	kvinnorna	anser	att	representationen	av	muslimska	kvinnor	i	slöja	är	

låg	i	svenska	modeföretags	marknadsföring.	De	anser	att	marknadsföringen	inte	speglar	den	

mångkultur	som	finns	i	dagens	samhälle,	där	beslöjade	kvinnor	utgör	en	stor	del	av	samhället,	men	

att	det	går	åt	rätt	håll.	De	unga	kvinnorna	har	sett	mer	tendenser	på	marknadsföring	som	framställt	

annat	än	de	stereotyper	som	vanligtvis	framställs	i	marknadsföring	under	de	senaste	åren	men	

menar	att	det	behövs	mer	av	denna	framställning	för	att	representera	och	inkludera	alla.	De	unga	

kvinnorna	är	enade	om	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	bör	förekomma	oftare	än	vad	den	gör	

i	dagsläget.	

	

7:2	Anser	unga	kvinnor	att	det	är	väsentligt/oväsentligt	att	svenska	modeföretag	

representerar	muslimska	kvinnor	i	slöja	i	sin	marknadsföring?	

De	unga	kvinnorna	anser	att	det	är	ett	strategiskt	agerande	av	företag	att	representera	kvinnor	i	

slöja	i	sin	marknadsföring.	Representationen	gynnar	företaget	dels	på	så	sätt	att	de	genom	

representationen	sprider	ett	viktigt	budskap	till	samhället	genom	att	inkludera	beslöjade	kvinnor	och	

på	så	sätt	tar	ställning	i	en	rådande	samhällsfråga.	Detta	kan	uppfattas	som	beundransvärt	av	den	

grupp	som	står	bakom	företagets	ståndpunkt.	Representationen	gynnar	även	företaget	genom	att	

de	förmedlar	en	bild	av	att	de	inkluderar	alla,	oavsett	kultur,	och	på	så	sätt	möjliggör	en	större	

kundkrets.	Genom	att	representera	beslöjade	kvinnor	i	marknadsföring	stimuleras	

marknadssegmentet	för	kvinnor	som	själva	bär	slöja,	vilka	utgör	en	stor	del	av	samhället.	

Representationen	kan	även	leda	till	att	företaget	förlorar	kunder	som	inte	sympatiserar	med	

företagens	ageranden	men	de	unga	kvinnorna	menar	att	fördelarna	väger	tyngre	än	nackdelarna.	De	

unga	kvinnorna	anser	att	det	är	väsentligt	att	svenska	modeföretag	representerar	kvinnor	i	slöja	i	sin	

marknadsföring	och	att	dem	som	inte	gör	det	på	lång	sikt	riskerar	att	exkluderas.	
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7:3	Hur	skiljer	sig	resonemangen	kring	representationen	hos	unga	kvinnor	beroende	på	

kulturell	identitet?	

Studiens	resultat	utgör	många	gemensamma	utsagor	från	de	unga	kvinnorna.	Resonemangen	är	

främst	gemensamma	men	skiljer	sig	i	punkterna	om	varför	kvinnor	i	slöja	bör	representeras	och	hur	

kvinnorna	tolkar	bilderna	som	diskuteras	i	receptionsanalysen.	Icke-muslimerna	och	muslimerna	

som	inte	bär	slöja	är	fast	beslutade	om	att	representationen	främst	är	viktig	för	att	få	de	kvinnor	

som	bär	slöja	att	känna	sig	inkluderade.	De	resonerade	kring	att	det	är	nödvändigt	att	inkludera	

slöjan	i	marknadsföring	för	att	slöjbeklädda	kvinnor	ska	kunna	identifiera	sig	med	den.	Muslimerna	

som	bär	slöja	resonerade	annorlunda	och	förklarade	att	de	identifierar	sig	med	marknadsföring	även	

om	den	inte	inkluderar	slöjan,	att	representationen	av	den	inte	är	nödvändig	för	just	det	ändamålet.	

De	ansåg	att	de	snarare	identifierar	sig	med	annat;	stilen,	känslan	och	situationen	som	

marknadsföringen	förmedlar,	vilket	även	spelade	en	central	roll	i	de	andra	respondenternas	

tolkningar.	Gemensamt	för	alla	kulturella	identiteter	var	även	att	de	ansåg	att	representationen	är	

nödvändig	för	att	normalisera	slöjan	och	på	så	sätt	främja	en	acceptans	i	samhället	gentemot	

beslöjade	kvinnor	och	muslimer	generellt.	Tolkningarna	av	bilderna	i	receptionsanalysen	skilde	sig	

mellan	de	kulturella	identiteterna.	De	tolkade	budskapen	bakom	bilderna	olika	och	uttryckte	att	de	

tilltalades	av	olika	bilder.	Det	utgjordes	tydliga	samband	mellan	tolkning	och	kulturell	bakgrund	och	

förförståelse	om	det	studerade	ämnet.	

	

7:4	Hur	skiljer	sig	tolkningarna	av	representationen	av	slöjan	beroende	på	om	

marknadsföringen	är	konstruerad	professionellt	eller	är	av	användargenererat	innehåll?	

Marknadsföringen	tolkas	utifrån	vilken	känsla,	stil	och	situation	den	förmedlar.	De	unga	kvinnorna	

anser	att	de	användargenererade	bilderna	förmedlar	en	mer	genuin	och	personlig	känsla,	vilket	de	

föredrar	framför	den	mer	uttryckslösa	känsla	som	de	anser	att	den	professionellt	konstruerade	

bilden	förmedlar.	Det	användargenererade	innehållet	föredras	för	att	det	speglar	en	verklighet	och	

framställer	hur	en	riktig	person	som	själv	bär	slöja	väljer	att	styla	den.	De	unga	kvinnorna	tilltalas	

mer	av	det	användargenererade	innehållet	än	det	professionellt	konstruerade	och	uttrycker	även	att	

de	kan	identifiera	sig	mer	med	det	användargenererade	innehållet.	Det	är	tydligt	att	de	unga	

kvinnorna	värdesätter	att	marknadsföringen	är	genuin	och	personlig	och	i	detta	fall	speglar	det	sig	

bäst	i	det	användargenererade	innehållet.	 	
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8.	Framtida	forskning	

Denna	studie	ämnade	att	endast	studera	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	modeföretags	

marknadsföring	men	det	hade	även	varit	intressant	att	studera	andra	branscher	och	

verksamhetsområden.	Eftersom	representationen	av	kvinnor	i	slöja	är	låg	i	modeföretags	

marknadsföring	hade	det	varit	intressant	att	studera	marknadsföringen	för	andra	branscher	

eftersom	det	eventuellt	hade	kunnat	utge	djupare	resonemang	då	respondenterna	med	större	chans	

tagit	del	av	och	reflekterat	kring	marknadsföringen	tidigare.	På	grund	av	begränsat	material	av	

marknadsföring	för	modeföretag	som	representerar	kvinnor	i	slöja	har	denna	studie	diskuterat	bilder	

som	postats	på	modeföretags	Instagramkonton.	Ökar	representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	

marknadsföring,	eller	om	en	annan	bransch	studeras,	kan	studien	avgränsas	till	att	endast	studera	

traditionell	marknadsföring.	Forskning	kan	även	göras	på	hur	andra	grupper	än	just	beslöjade	

kvinnor	representeras	i	marknadsföring,	till	exempel	funktionsvariationer,	sexuella	läggningar	eller	

andra	etniciteter.	

	

Då	denna	studie	endast	studerade	uppfattningar	hos	unga	kvinnor	hade	även	andra	kön	och	åldrar	

kunnat	studeras.	Framtida	forskning	hade	kunnat	ämna	att	studera	olika	generationer	eller	

geografiska	platser	som	sedan	kunnat	jämföras.	Då	denna	studie	visar	att	resonemangen	kring	

representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	modeföretags	marknadsföring	skiljer	sig	beroende	på	kulturell	

identitet	är	även	detta	något	som	hade	kunnat	byggas	vidare	på	genom	att	studera	andra	kulturella	

identiteter	än	just	de	som	studerades	i	denna	studie.	Denna	studies	resultat	bygger	på	

uppfattningen	hos	personer	med	liknande	psykologisk	och	social	bakgrund	som	samtliga	varit	

positivt	inställda	till	bärandet	av	slöjan	och	representationen	av	den.	Hade	andra	

undersökningspersoner	med	andra	psykologiska	och	sociala	bakgrunder	och	andra	åsikter	studerats	

hade	resultatet	blivit	annorlunda.	Det	hade	varit	intressant	att	även	studera	denna	aspekt	för	att	

undersöka	bakomliggande	faktorer	som	skapat	och	ligger	till	grund	för	de	kontroverser	som	finns	

kring	slöjan	i	samhället	idag.	
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9.	Implikationer	för	samhället	och	arbets-/yrkesliv	

Denna	studie	påvisar	relevans	då	den	studerar	människor	som	lever	i	dagens	samhälle.	Det	är	ett	

aktuellt	ämne	då	representation	och	acceptans	av	folkgrupper	är	väsentligt	ur	många	

samhällsperspektiv.	Studien	visar	att	det	är	väsentligt	för	företag	att	representera	kvinnor	i	slöja,	och	

mångfald	generellt,	för	att	sprida	ett	budskap	till	samhället	om	acceptans	för	muslimer,	men	även	

för	andra	folkgrupper.	Genom	att	företag	väljer	att	framställa	olika	folkgrupper	normaliseras	den	

defensiva	syn	många	människor	har	gällande	det	som	är	främmande,	så	som	en	annan	kultur	än	vad	

denne	själv	anser	sig	tillhöra.	Unga	kvinnor	som	bär	slöja	anser	att	det	finns	ett	förakt	mot	dem	i	

samhället	på	grund	av	den	okunskap	och	de	fördomar	som	finns	om	slöjan	och	muslimer	generellt.	

Genom	att	representera	slöjan	kan	detta	förakt	neutraliseras	då	representationen	av	slöjan	kan	

bidra	till	att	den	normaliseras	och	främja	en	acceptans	gentemot	bärandet	av	den.	

	

Studien	utmynnade	även	i	att	det	användargenererade	innehållet	föredrogs	framför	det	

professionellt	konstruerade.	Detta	kan	bero	på	att	vi	lever	i	en	digital	värld	där	influencers	använder	

sociala	plattformar	såsom	Instagram	som	sin	främsta	kanal	för	att	marknadsföra	olika	produkter.	De	

unga	kvinnorna	kan	därför	föredra	denna	typen	av	medieinnehåll	då	dessa	ofta	avkodas	av	dem.	Att	

det	användargenererade	innehållet	föredras	framför	det	professionellt	konstruerade	kan	dock	även	

bero	på	att	det	professionellt	konstruerade	innehållet	var	den	marknadsföring	som	var	äldst	i	vår	

receptionsanalys.	Detta	kan	ha	påverkat	uppfattningen	av	marknadsföringen	då	den	eventuellt	inte	

kändes	tidsenlig,	till	exempel	i	vad	modellen	bar,	hur	hon	poserade	eller	i	den	miljö	bilden	togs.	

	

Studien	visar	även	att	representationen	av	slöjan	är	gynnsamt	för	företag,	dels	då	det	stimulerar	

marknadssegmentet	för	kvinnor	som	bär	slöja	och	dels	då	det	kan	bidra	till	att	övriga	konsumenter	

beundrar	företagets	agerande	och	ställningstagande.	Målgrupperna	är	enade	om	att	

representationen	av	slöjan	även	kan	få	negativa	följder	för	företagens	lönsamhet	då	det	finns	

grupper	i	samhället	som	är	negativt	inställda	till	bärandet	av	slöjan.	Detta	synsätt	kan	göra	det	svårt	

för	företag	att	veta	hur	dem	ska	agera,	vilken	typ	av	representation	som	är	mest	lönsam	för	just	

dem.	De	unga	kvinnorna	menar	dock	att	företag	som	representerar	slöjan	är	mer	attraktiva	för	dem	

än	företag	som	inte	gör	det,	då	dessa	företag	visar	att	dem	representerar	en	mångkultur.	Studien	

visar	på	att	representationen	av	kvinnor	i	slöja	bör	göras	oftare	och	att	det	är	väsentligt	för	

konsumenter	att	företag	representerar	en	sanningsenlig	bild	av	samhället	och	dess	invånare.	Ett	

sådant	agerande	är	ett	mindre	steg	för	ett	stort	och	etablerat	företag,	men	ett	stort	steg	i	den	

samhälleliga	gemenskapen	som	stärks	genom	denna	typ	av	handling.	 	
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Bilaga	1	

Intervjuguide	till	samtalsintervjuer.	

Intervjuguide	

	
Inledande	frågor	
Koppling	till	islam?	
Praktiserar	du	islam	eller	någon	annan	religion?	
Om	ingen:	Vilken	religion	anser	du	att	du	“tillhör”	ur	ett	samhällsperspektiv?	
Är	religionen	en	stor	del	av	din	vardag?	
	
Bakgrund	
Utbildning	
Yrke	
Fritid	
Bor	idag	
Kommer	ifrån	
	
Köpvanor	
Var	köper	du	oftast	dina	kläder?	
Vad	får	dig	att	köpa	från	just	de	klädföretagen?	
Reflekterar	du	kring	klädföretagens	beteenden?	T.ex.	miljö,	personal,	modeller,	retuschering	o.s.v.	
Är	det	avgörande	för	var	du	väljer	att	köpa	kläder?	
	
Medievanor	
Använder	du	Instagram?	
Följer	du	svenska	klädföretag	på	Instagram?	I	så	fall	vilka?	I	vilket	syfte?	
Om	inte,	finns	speciell	anledning?	
	
Diskussion	kring	bilder	
Kan	du	identifiera	dig	med	dessa	bilder?	
Tilltalas	du	som	konsument	av	bilderna?	Vilken	tilltalar	dig	mest?	
Vad	är	skillnaderna	mellan	dessa	bilder?	
Vilken	typ	av	bild	tror	du	tilltalar	konsumenter	överlag	mest?	
Har	du	sett	dessa	förut?	
Vem	tror	du	är	avsändaren?	
Kan	du	identifiera	dig	med	dessa	klädföretag?	
Vad	tror	du	är	syftet	med	bilderna?	Har	alla	bilder	samma?	
	
Representationen	av	kvinnor	i	slöja	i	klädföretags	marknadsföring	
Hur	anser	du	att	vårt	mångkulturella	samhälle	speglas	i	dagens	marknadsföring	generellt?	
Hur	anser	du	att	kvinnor	iklädd	slöja	representeras	i	svenska	klädföretags	marknadsföring	idag?	
Vad	tror	du	att	representationen	av	slöjan	har	för	effekt	på	samhället?	
Vad	tror	du	att	icke-representationen	av	slöjan	har	för	effekt	på	samhället?	
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Mångkulturellt	samhälle	-	representeras	kvinnor	iklädd	slöja	“tillräckligt”	i	klädföretags	
marknadsföring?	
	
Organisationen	bakom	
Hur	ställer	du	dig	till	klädföretag	som	representerar	slöjan?	
Hur	ställer	du	dig	till	klädföretag	som	inte	representerar	slöjan?	
Debatter:	slöja	-	symbol	för	kvinnoförtryck?	
Slöjans	införande	i	klädreklam	-	etiskt	eller	strategiskt?	
	
Något	du	vill	tillägga?	 	
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Bilaga	2	

Bilder	till	receptionsanalys.	

Bild	1	

Avsändare:	Bik	Bok	

Användargenererad
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Bild	2	

Avsändare:	Åhléns	

Professionellt	konstruerad	
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Bild	3	

Avsändare:	Nelly	

Användargenererad	

	


