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Abstract
Uppsatsens titel: Inte bara ett inkluderande. En kvalitativ studie av transpersoners
representation i modekampanjer
Engelsk titel: Not just included. A qualitative study of transgender representation in fashion
campaigns
Omfattning: 45 sidor
Under året 2015 lanserades det två modekampanjer i Sverige som fick stor
medialuppmärksamhet. Först ut var Åhléns med sin modekampanj Vårmod, kollektionen
lanserades under våren 2015, frontfiguren för denna lansering var modellen och transpersonen
Lea T. Under hösten samma år lanserade H&M ägda & Other Stories sin kollektion The Gaze
& Other Stories, för denna kollektion var både frontfigurerna och produktionsteamet bakom
transpersoner. Att två så stora och väletablerade företag valde att använda sig av
transmodeller vid lanseringen av sina senaste klädkollektioner var något helt nytt, både för
den nationella och internationella marknaden. I en av artiklarna som publicerades efter att &
Other Stories lanserat sin kampanj kunde vi läsa: “Världens första modekampanj av och med
transpersoner” (Lacis 2015).

Mitt syfte med denna studie var att utifrån de här modekampanjerna undersöka och skapa en
djupare förståelse för hur transpersoner upplever användningen av transpersoner i
modekampanjer. I studien ville jag undersöka om det råder någon diskrepans mellan
producenternas intentioner och hur mottagnarna tolkar modekampanjerna. Med hjälp av
Stuart Halls teori encoding/decoding redogörs först för de intentioner som låg bakom och
formade produktionerna (encoding), för att sedan sätta dessa i relation till hur bemötandet och
responsen kring dessa produktioner såg ut hos mottagarna (decoding). Följande
frågeställningar var utformade för att besvara syftet: 1) Vilka intentioner ligger bakom och
formar modekampanjerna? 2) Hur tolkar informanterna modekampanjerna? 3) Hur kan man
utifrån Stuart Halls encoding/decoding teori undersöka om det råder en diskrepans mellan
producenternas intentioner och informanternas tolkningar av dessa modekampanjer?
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Studiens teoretiska ramverk har sin utgångspunkt i teorier om heteronormativitet,
maktutövning, jagbildning, medierad verklighet, representation och encoding/decoding. Det
empiriska materialet är insamlat genom tre enskilda djupintervjuer, där samtliga informanter
kände sig bekväma med att definiera sig själva som transpersoner. Två av intervjuerna skedde
face-to-face och en skedde över telefon.

I encoding delen redogörs det för de intentioner producenterna hade med modekampanjerna,
intentionerna var att bredda bilden av transpersoner och vad som är vackert (Hansson & Fridh
2015, Törner 2015). I decoding delen framgår det att informanterna anser att det generellt
råder goda avsikter med dessa modekampanjer och att det är roligt att transpersoner
inkluderas och uppmärksammas. Dock kan man urskilja att det råder en diskrepans mellan
producenternas intentioner att bredda bilden av transpersoner och hur informanterna tolkar
denna representation. I informanternas avkodning finns det en ambivalens, informanterna
ifrågasätter modekampanjernas utformningar och hur de valt att gestalta modellerna. De anser
att den textliga diskursen i kampanjerna är bristfällig då ingen djupare redogörelse för
personerna, deras transformering eller begreppet trans ges. Dessutom ifrågasätter de
gestaltningen, att den sker utifrån ett heteronormativt synsätt där det råder en tvåkönsnorm, en
gestaltning som är vanligt förekommande när transpersoner representeras i mediala
sammanhang. Detta resulterar i att även om transpersonerna visas upp och uppmärksammas i
en ny kontext i de här kampanjerna så är gestaltningen ändå inom ramarna för den
representation som de vanligtvis figurera i. Gestaltningen utifrån en tvåkönsnorm resulterar
även i att informanterna har svårt att relatera till representationen, dessutom genererar
gestaltningen en ensidig bild av begreppet gentemot allmänheten. Informanterna ser denna typ
av representation som en del i den rådande okunskapen som finns för transpersoner i
samhället.

Nyckelord:

transperson,

transsexuell,

transgender,

trans,

transsexualism, hbtq,

representation, gestaltning, framställning, inkludering, minoritetsgrupp, medier,
modereklam, modekampanj.
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1.0 Inledning

Definitionen av målet för det bedrivna jämställdhetsarbetet i Sverige, enligt Sveriges regering:
”Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”
(Regeringen1 2018).

Generellt sätt anses Sverige som ett land som ligger i framkant inom jämställdhetsarbetet,
men för vissa grupper i samhället har jämställdhetsarbetet halkat efter. En grupp som har fått
uppleva detta är transpersoner och kravet på tvångssterilisering, för att man skulle bli beviljad
en ändring av det juridiska könet var man tvungen att sterilisera sig och man fick inte heller
ha några sparade könsceller. Under 2012 slog kammarätten fast att kravet kring
tvångssterilisering vid ändring av det juridiska könet stred mot Europakonventionen och
svensk grundlag. Från den 1 januari 2013 slopades kravet och transsexuella tvångssteriliseras
inte längre, även om kravet stod kvar i lagen. Den 1 juli samma år stryks kravet på
sterilisering helt ur könstillhörighetslagen (Regeringen 2018, Transformering 2018).

Sedan 2009 inkluderas transpersoner i den svenska diskrimineringslagstiftningen och
diagnosen transvestism klassas inte längre som en psykisk störning (Orre 2017). Trots detta
upplever många transpersoner dagliga trakasserier, utanförskap och diskriminering. I flera av
de studier jag har tittat närmare på bekräftas transpersoners ohälsa. Transpersoner mår sämre
än den generella befolkningen och självmordstankar och självmordsförsök är vanligare hos
transpersoner än hos den övriga befolkningen. Främst är det livsvillkoren som påverkar
transpersoners ohälsa, att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Många
transpersoner upplever ett systematiskt utanförskap, att de osynliggörs i samhället. De
upplever även en bristande hjälp och förståelse från samhället vilket har resulterat i att många
transpersoner har lågt förtroende för samhällsinstitutionerna (Folkhälsomyndigheten 2015,
RFSL 2017). Denna utsatthet och det utanförskap som transpersoner upplever inom
samhällsinstitutionerna återfinns i hela samhället. I Sverige ses transpersoner som en
minoritetsgrupp och som minoritetsgrupp får de sällan ta del av den offentliga arenan och när
de väl får det så är det inte på samma premisser. I den mediala rapporteringen av
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minoritetsgrupper belyses det som anses vara normavvikande ofta ur en annan vinkel och
vikten vid rapporteringen läggs vid att betona avvikelsen istället för att se rapporteringens
helhet (Stiernstedt 2014:61ff).

Forskning på transpersoner är en relativt nytillkommen disciplin. När transpersoner tidigare
studerats används de ofta för att kunna förstå de normativa könen bättre. Detta är
problematiskt utifrån ett transperspektiv då trans inte endast är ett komplement till cispersoner
utan måste även undersökas i sin separata kontext (Stryker & Whittle 2006: 50). Det finns
generellt få studier på transpersoner och ännu färre studier som fokuserar på hur transpersoner
framställs i mediala sammanhang. Därav hoppas jag att denna studie kommer generera en
större kunskap och insikt i ämnet, vilket i sin tur förhoppningsvis kan leda till en ökad
förståelse och acceptans för olika sätt att leva och vara som individ.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att utifrån två modekampanjer undersöka och få en djupare
förståelse för hur transpersoner upplever användning av transpersoner i modekampanjer. I
studien undersöker jag om det råder någon diskrepans mellan producenternas intentioner och
hur mottagnarna tolkar modekampanjerna. Kampanjerna som jag utgår ifrån och som fungerar
som underlag för insamlingen av empiri är: Vårmod skapad av Åhléns och The Gaze & Other
Stories skapad av H&M ägda & Other Stories, båda modekampanjerna publicerades under
2015 i Sverige. Med hjälp av Stuart Halls encoding/decoding teori kommer studien först se
närmare på de intentioner som låg bakom och formade modekampanjerna (encoding), för att
sedan sätta dessa i relation till hur informanterna uppfattar och tolkar modekampanjerna
(decoding). Emellertid ligger studiens huvudfokus på informanternas tolkning av
kampanjerna (decoding), följande frågeställningar är utformade för att besvara syftet:

1) Vilka intentioner ligger bakom och formar modekampanjerna?
2) Hur tolkar informanterna modekampanjerna?
3) Hur kan man utifrån Stuart Halls encoding/decoding teori undersöka om det råder en
diskrepans mellan producenternas intentioner och informanternas tolkningar av dessa
modekampanjer?
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2.0 Trans terminologi
För att man som läsare ska förstå alla olika begrepp kommer här en begreppsdefinition på de
som används i studien.

Cisperson - är en person där kroppen, juridiskt kön och könsidentitet hänger ihop enligt
normen. Exempel: en person som föds med en vagina och blir folkbokförd som en kvinna och
som ser sig som en kvinna, även kallat en cistjej/ciskvinna (Transformering1 2018).

Female to Male (FtM, FTM) - kvinna-till-man på svenska, används ofta för att beskriva den
resa en transsexuell kille gör eller har gjort. En transkille känner sig som en kille och är en
kille men blev kroppsligt och juridiskt kategoriserad som tjej när han föddes (Ibid 2018).

Male to Female (MtF, MTF) - man-till-kvinna på svenska, används ofta för att beskriva den
resa en transsexuell tjej gör eller har gjort. En transtjej känner sig som en tjej och är en tjej
men blev kroppsligt och juridiskt kategoriserad som kille när hon föddes (Ibid 2018).

Ickebinär - kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna –
man uppdelningen av kön, det vill säga mellan de två biologiska könen. Ibland används
”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.
Begreppet kan även ha olika innebörd för olika människor (Ibid 2018).

Transgender - är ett mångtydigt begrepp som betyder olika saker för olika personer. När
transgender används i engelskspråkiga sammanhang motsvarar det svenskans trans eller
transperson (Ibid 2018).

Transsexuell (TS) - kan den person kalla sig som är man men tilldelades det juridiska könet
kvinna vid födseln eller som är kvinna men tilldelades det juridiska könet man vid födseln.
Oftast vill man både byta juridiskt kön och förändra kroppen med exempelvis hormoner
och/eller kirurgi (Ibid 2018).
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Transsexualism - är en medicinsk diagnos, för vissa är det här ett övergångsstadium tills man
har förändrat sin kropp och bytt juridiskt kön. Andra fortsätter att se sig själva som
transsexuella även efter könskorrigeringen (Transformering1 2018).

Transvestit - kan den person kalla sig som använder sig av ett annat könsuttryck än det som
förväntas av personen utifrån hens juridiska kön, crossdresser betyder samma sak (Ibid,
2018).

Transperson - är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av
identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans.
Transperson kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och
könsidentitet. Trans har ingenting med sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet.
Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något
annat (Ibid 2018).

HBTQ – Ett paraplybegrepp för homosexuell, bisexuell, trans- och queer person (RFSL,
2015).

LGBTQ – det engelska ordet för HBTQ ett samlingsord/begrepp som står för lesbian, gay,
bisexual och transgender (Ibid 2015).

GLB – ett engelskt paraplybegrepp för gay, lesbian och bisexual (Ibid 2015).
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3.0 Bakgrund
För att skapa en helhetsbild inom detta forskningsämne så kommer jag i detta kapitel skildra
transpersoners historia samt hbtq och trans representation i mediala sammanhang.

3.1 Transhistoria
Fenomenen transvestism och transsexualism har funnits inom alla historiska epoker och i de
flesta kulturer och delar av världen. Inom flera ursprungskulturer är transvestism
(crossdressing) ett relativt vanligt fenomen. Hos många indiansamhällen i Nordamerika
benämnas dem som Berdache- eller two-spirit fenomen. Man ansåg att Berdacherna besatt
stora andliga krafter eller ”supernatural powers” och crossdressing användes i religiösa
ceremonier (Larsson m. fl. 2008: 30). Innan transbegreppen som används idag introducerades
kallade man de som avvek från de biologiska könen för hermafroditer och begreppet
fungerade som en tredje könskategori (Sveriges utbildningsradio 2016). Begreppet
transperson började först användas av hbtq-rörelsen under 1990-talet i Sverige. Uppkomsten
av begreppet fyllde ett viktigt behov då man behövde ett ord för personer som gick emot
könsnormerna och de normativa könsidentiteterna, detta för att kunna driva deras
rättighetsfrågor (Transformering 2018). Den första kända transpersonen i Sverige är drottning
Kristina, hon levde på 1600-talet (1626-1689). I sina egna texter kan man läsa att hon ibland
betecknade sig själv som en mans själ i en kvinnokropp. Med hjälp av dåtidens vetenskap
försökte hon omvandla sig själv till en man och flera av hennes tjänare hade beordrats att
benämna drottningen med kung Kristina (Lekeby 2000).

År 1972 blev Sverige det första landet i världen att kunna erbjuda transpersoner möjligheten
till att byta juridiskt kön. För att få genomgå ett byte av det juridiska könet krävdes det att
personen först genomgick en könsidentitetsutredning och diagnostiserats transsexuell. Efter
detta var personen tvungen att sterilisera sig och fick inte heller ha några sparade könsceller,
detta innebar att personen som genomgick en könskorrigering aldrig kunde skaffa några
biologiska barn. I januari 2012 slog kammarätten fast att denna regel stred emot
Europakonventionen och svensk grundlag. Från januari 2013 tvångssteriliseras inte längre
transsexuella vid en könskorrigering i Sverige, trotts att kravet stod kvar i lagen. Den 1 juli
2013 stryks kravet på tvångssterilisering vid ändring av det juridiska könet helt ur
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könstillhörighetslagen och den 24 juni samma år lämnades ett krav på skadestånd till
Justitiekanslern, där mer än 100 personer begär skadestånd för att de blivit steriliserade mot
sin vilja i samband med sin könsutredning. Den 27 april 2016 meddelar regeringen att de har
tagit initiativet till en ny lag som ska betala ut ersättning till de personer som har
tvångssteriliserats mellan 1 juli 1972 - 30 juni 2013 i enlighet med könstillhörighetslagen,
denna nya lag trädde i kraft 1 maj 2018. Alla som beviljats ersättning får samma
skadeståndsbelopp på 225 000 kronor (Transformering 2018).

Utanförskap, trakasserier, kränkande behandling och diskriminering är vanligt förekommande
i en transpersons vardag. Många transpersoner upplever ett systematiskt utanförskap och att
de osynliggörs i samhället. Det råder även problem när det gäller transpersoners utsatthet och
det är att rapporteringen är bristfällig, det är många som utsätts men som inte väljer att anmäla
på grund av bristande tilltro till det statliga ämbetet (Westlund 2017: 22). Under hösten 2017
släppte Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) en enkätrapport kring
transpersoners hälsa i Sverige. Dem tillfrågade 472 svenska transpersoner kring deras hälsa
och deras erfarenheter i från vården. Studien visade att transpersoner överlag mår sämre än
den generella befolkningen. I studien svarade hela 9,7 % att de någon gång försökt att ta sitt
liv det senaste året och 54 % säger att de under de senaste åren haft allvarliga tankar kring att
ta sitt liv. Studien konstaterade att stora förändringar i samhället krävs (RFSL 2017).

3.2 Hbtq och trans representation i mediala sammanhang
Trots att fenomen som transvestism och transsexualism funnits inom alla historiska epoker
var det först under perioden 1960-1980 som man började inse vikten av homo- och
transsexuellas representation i mediala sammanhang.

De första spåren av hbtq representation i mediala sammanhang går att härleda till 1950-talet
och United States of America. Under denna tidsperiod spreds det rykten internationellt om att
det fanns det etablerade gay barer i USA, då gay barer på denna tid ansågs som något
kontroversiellt fördes information kring dessa barer via tryckta kataloger och word of mouth.
Till en början användes endast textliga diskurser och tecknade illustrationer föreställande
olika byggnader för att man skulle kunna samordna människor till barerna. Men med tiden
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förändrades inställningen och acceptansen gentemot homosexuella personer började
successivt växa fram. Detta gjorde att gay barerna kunde skylta allt mer med sin existens,
istället för kryptiska illusioner så böts kommunikationen ut till symboler. Symbolerna
skapades för att representera och symbolisera hbtq begreppet, idag är en av de mest kända
symbolerna för hbtq regnbågsflaggan (Cotten 2012: 77ff).

Under det liberala 1970-talet förändrades det amerikanska samhället drastiskt och där även
inställningen till hbtq-personer. Samhället visade nu en öppenhet och acceptans för sexuella
minoriteter, en acceptans som inte tidigare skådats. Detta medförde en mer öppen
kommunikationsform där riktiga personer kunde framträda i representationen. I bilderna
gestaltades hbtq-personer som utstrålade en stark aura, atletiska kroppar & livsstilar.
Representationen var först mest frekvent inom queer publikationer men med tiden så kom
denna typ av representation att bli allt mer mainstream (Ibid 2012).
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4.0 Tidigare forskning
I det här kapitlet redogör jag för den tidigare forskning som finns inom området och som är
relevant och som går att applicera på studien. Forskning där man endast studerar
transpersoner är som tidigare nämnt väldigt begränsad och när det kommer till transpersoners
representation inom mediala sammanhang är forskningen ännu mer begränsad (Stryker &
Whittle 2006: 50). Detta har lett till att jag även har titta närmare på studier där de studerar
representationen av andra minoritetssexualiteter inom medierna, så som homo- och
bisexuella. Då homo- och bisexualitet faller inom begreppet hbtq där även trans figurerar så
går det att finna flera likheter i dessa studier med de studier där endast transpersoner studeras.

I studien ”The influence of media role models on Gay, Lesbian, and Bisexual Identity” från
2011 studerar författarna Gomillion & Giuliano homo- och bisexuellas identitetsskapande via
medierna. I studien ville de studera relationen mellan medierna och dess påverkan på homooch bisexuellas liv. De ville se närmare på hur medierna påverkar homo- och bisexuella i
deras sätt att förhålla sig i livet och deras ”komma ut process”. De undersökte även vilken typ
av medialtinnehåll som informanterna kunde relatera till och vad de skulle vilja se mer av.
Författarna kunde med sin studie urskilja att det fanns specifika homosexuella individer och
mediala karaktärer som har påverkat informanterna. Studien visade även att medierna har stort
inflytande på informanternas identiteter som homosexuella och bisexuella individer. Detta
konstaterat så ansåg forskarna att en mer ingående studie på mediernas påverkan kändes
motiverad. I den mer djupgående studien ville forskarna granska mediernas påverkan på ett
mer genomgripande plan. De använde sig av djupintervjuer, där informanterna först fick
diskutera sin ”komma ut process” för att i nästa del gå mer in på mediernas påverkan på deras
identiteter och homosexuella representationer i medierna (Ibid 2011).

I de båda studierna bekräftade informanterna vikten av homo- och bisexuella rollmodeller i
medierna när det kommer till identitetsprocessen. Vissa av informanterna ansåg till och med
att de via medierna har kommit i kontakt med de viktigaste personliga förebilderna inom
homo- och bisexuella. Medierna skapade även med sin representation en känsla av stolthet till
sin sexuella läggning hos informanterna. Informanterna diskuterade även mediernas baksida,
representationen bestående av stereotypa bilder av homo- och bisexuella. Denna gestaltning
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resulterade i att informanterna kände sig exkluderade från samhället och att denna gestaltning
begränsade dem i deras identitetsskapande. Gomillion & Giuliano poängterar i sin slutsats att
forskning inom detta område är bristfällig och att mer kvalitativ- och kvantitativ data behövs
(Gomillion & Giuliano 2011).

Fyra år senare (2015) genomförde författarna McInroy & Craig studien: Transgender
representation in offline and online media: LGBTQ youth perspectives”. I denna studie
studerar författarna också vikten av representation i medierna (online och offline) och
identitetsskapande via medierna. Det som skiljer denna studie från de tidigare studierna är att
författarna i denna studie valde att endast studera transpersoners representation, dock sker
skildringen utifrån ett hbtq-perspektiv. Författarna skriver att representationen av
transpersoner inom medierna (både online och offline) ökar allt mer och att de tror att detta
beror till stor del på att inställningen till minoritetsgrupper i samhället har förändrats. Trots att
transpersoner figurerar allt mer i medierna så anser de att det finns en avsaknad i forskningen
kring transpersoner och därför valde de att bedriva denna studie. Studien ägde rum i Toronto
(Kanada) där de har en stor lgbtq-rörelse, studien genomfördes på 19 stycken lgbtqdefinierade unga vuxna i åldern 18-22 år, metoden för insamling av empirin var
djupintervjuer.

I studien ansåg informanterna att representationen av transpersoner i offline medierna var
väldigt begränsad och stereotyp. I de sammanhang där transpersoner figurerade framställdes
de som ett skämt eller som något lite vid sidan av. Informanterna reflekterade även över att
andra minoritetsgrupper framställdes oftare än vad transpersoner gjordes. Deltagarna urskilde
en större transfobi i offline medierna än i online medierna och att transfobin var större än
homofobin. I online medierna var representationen bättre, där figurerade inte samma
kontinuerliga användning av stereotyper. I intervjuerna redogjorde informanterna för
möjligheterna med online medierna, att de öppnar upp till samlingsplatser där informanterna
kan komma i kontakt med lika sinnade. En samlingsplats där de kan skapa en interaktion, dela
erfarenheter, information och känna en samhörighet. När det gäller informationsspridningen
till allmänheten var även den större och bredare via online- än offline medierna. Som slutsats
konstaterade forskarna att i både online och offline medierna hade framställningen av
transpersoner en positiv inverkan, både när det kom till identitetsskapandet och att
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representationen bidrog till att öka acceptansen för transpersoner hos allmänheten. Deltagarna
i studien var generellt positiva till framställningen och uppmuntrade till mer representation
(McInroy & Craig 2015).

Även om denna studie skiljer sig i viss mån till studierna som Gomillion & Giuliano
genomförde 2011 så kan man se slående likheter i resultaten. Oavsätt om det gäller
transrepresentation eller representation av hela hbtq-begreppet så bekräftar informanterna
vikten av medial representation. De bekräftar att denna representation är av signifikant vikt ur
två aspekter, både för dem själva men även som information gentemot allmänheten.
Representationen där trans- och hbtq-personer kan relatera till personerna och känna en
samhörighet med har störst inflytande, via den typen av medial representation kan
informanterna förstå sig själva bättre, representationen hjälper dem i sin jag-bildningsprocess.
I samtliga studier belyser informanterna även aspekten av dålig representation i form av
stereotyper, att representation där de använder stereotyper påverkar informanterna negativt, en
negativitet där de känner att de med dessa representationer blir exkluderade från samhället
och att de begränsar dem i deras identitetsskapande.
Utifrån de här studierna kan vi dra slutsatsen att den mediala representationen har en
signifikant påverkan på informanterna och att all typ av representation inte är bra
representation. Likt de presenterade studierna kommer jag i denna studie också att undersöka
vikten av representation, men ämnet kommer att belysas ur en annan vinkel. I denna studie
har jag valt att studera båda sidor av representationen, det vill säga både producenternas
intentioner och mottagarnas tolkningar, för att sedan sätta de i relation till varandra för att
urskilja om det råder någon diskrepans. Hur en individ tolkar ett budskap är högst
individuellt, dock hoppas jag att man kan urskilja generella tankar hos informanterna kring
den mediala representationen av transpersoner i Sverige och på så sätt få en ökad insikt och
förståelse i ämnet.
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5.0 Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk, ramverket är tänkt att ligga till grund
för att studien ska uppnå sitt syfte. Det teoretiska ramverket har sin utgångspunkt i Stuart
Halls encoding/decoding teori kring hur ett budskap formas av producenten för att sedan
tolkas hos mottagaren. Efter detta går ramverket in på mediernas inflytande, hur medierna har
förändrat sättet vi kommunicerar på och hur vi uppfattar verkligheten.

5.1 Signs, encoding/decoding och preferred meaning
Ofta beskrivs kommunikationsmodellen som en linjär linje, sändare – meddelande –
mottagare,

detta

är

något

sociologen

Stuart

Hall

ifrågasätter.

Han

menar

att

kommunikationsprocessen måste ses som mer komplex än så, som producent/sändare går det
inte att bara sända ut budskap till konsument/mottagare. För att vi människor ska kunna förstå
varandra så räcker det inte med att man skapar bilder i huvudet av en massa olika föremål,
utan man måste även kunna kommunicera med varandra kring dessa bilder via ett gemensamt
språk. Bilderna måste dessutom sättas i en givande kontext för att budskapet ska bli
meningsfullt för mottagaren (Hall 1973: 3).

“Before this message can have an “effect” (however defined), or satisfy a “need” or be put to
“use”, it must first be perceived as a meaningful discourse and meaningfully de-coded”- Hall
(Hall 1973: 3).

Representation genom språket är en viktig process i att skapa mening, men det är inte endast
det talade språket som skapar mening och betydelse utan även det visuella språket. Via ord,
ljud eller bilder skapar man något som Hall kallar för ”signs”. Dessa ”signs” står för eller
representerar tingen i form av uppfattningen av och förhållandet mellan alla andra, vilket i sin
tur skapar kulturella preferenser. Hall menar att människor som delar samma kultur måste i
stort sätt dela samma ”conceptual map” vilket även innebär att de delar samma sätt att tolka
olika ”signs”. Hall skriver att det bästa utbudet av mening sker när både mottagare och
producent

delar

dessa

(Hall

m.

fl

2013:

5).

Halls

encoding/decoding

teori

(inkodning/avkodning) bygger på att budskap formas och tolkas via signs. När producenterna
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skapar ett budskap så utgår de ifrån sina egna erfarenheter, kunskaper & kulturella preferenser
- signs (encoding). Efter att producenterna har format budskapet, så placeras det i en
meningsfull kontext (meaningful discourse) som lyfter budskapet och gynnar dess tolkning
för mottagaren. När mottagaren sedan tar emot budskapet så tolkas det utifrån mottagarens
egna signs (decoding) (Hall 1973: 4).

Om inte mottagaren aktivt avkodar budskapet kommer det aldrig ske en konsumtion eller
reproduktion, det är först när en tolkning sker som en mening skapas. Ett budskap kan aldrig
ha en universal mening, utan ett budskap kan alltid inneha olika innebörd där mottagaren
individuellt och aktivt formar fram budskapet utifrån ens egen tolkning av vad som skapar
förståelse för denne. Budskapet kan inte heller tolkas på egen hand, utan det är en aktiv
handling där tolkningen/avkodningen sker utifrån: diskurs, erfarenheter, kunskap, ideologier
och preferenser. Relationen mellan encoding och decoding behöver inte vara en perfekt
symmetri utan symmetrin mellan variablerna summerar nivån på förståelse och missförståelse
mellan producenten/avsändaren och konsumenten/mottagaren. För att skapa kommunikation
där budskapet inte ”misstolkas” krävs det att producenten har goda insikter i vilka ideologier
och vilken kultur och som råder (Durham m.fl. 2006:165ff).

Trots att ett budskap alltid kan bära på mer än en tolkning/betydelse och att det är upp till
mottagaren hur budskapet tolkas så besitter budskapet alltid en så kallad ”preferred meaning”.
Om vi tar ett fotografi som exempel, vid skapandet har fotografen utgått från sina egna
“signs” och med det skapas ett privilegium för en viss typ av tolkning/betydelse - preferred
meaning. Budskapet i bilden kan även få en ny och tydligare mening om man sätter bilden i
relation till en annan typ av diskurs (Hall m. fl. 2013: 218f).

5.2 Medierad verklighet, jagbildning och mediernas makt
Under större delen av mänsklighetens historia har social interaktion skett ansikte mot ansikte,
individer träffades på samma fysiska plats där de kunde interagera med varandra och utväxla
handlingar. Men med mediernas uppkomst har nya möjligheter till interaktion skapats, vi är
inte längre bundna till tid och rum. Vi kan numera känna samhörighet, tillhörighet och dela
kulturella preferenser med personer som vi aldrig träffat i det verkliga livet (Thompson 2001:
107).
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Medierna får allt mer utrymme i vår vardag och präglar oss allt mer i vår uppfattning kring
hur vi upplever saker, både på individ- och samhällsnivå. Via medierna skapar vi en så kallad
medierad verklighet, där även vår jag-bildningsprocess påverkas. Tidigare skedde
jagbildningen endast i relation till de människor och situationer som vi upplevde i det levda
livet, men med mediernas allt större påverkan på vår uppfattning innebär det att vi numera
ständigt väver samman olika erfarenheter. Trotts att alla inser att det finns en skillnad mellan
verkligheten och mediernas bilder av verkligheten så är särskillnaden av mindre betydelse.
Den begränsade möjligheten till att vara närvarande fysiskt på samtliga platser gör att vi
skapar en verklighet utifrån det vi har tillgång till. Detta resulterar i att medierad bilder av
verkligheten upplevs ofta som verkligare än själva verkligheten (Strömbäck 2014: 131,
Thompson 2001: 286f ).

I denna medierad verklighet spelar mediernas ställningstagande i olika situationer och frågor
en oerhört viktig roll, de besitter en maktposition som vi förhåller oss till. När människor tar
del av sin omgivning där även medieproduktioner inkluderas så reflekterar individen över
opinionsklimatet och utifrån detta fattar denne sina beslut. Om medierna framhåller en åsikt
som avvikande och att den befinner sig i minoritet eller på tillbakagång ökar sannolikheten för
att människor med den åsikten ska tystna eller byta åsikt och ju färre som ger uttryck för
åsikten desto starkare blir intrycket av att den befinner sig i minoritet (Strömbäck 2014: 124).
Istället för att medierna endast speglar samhället så hjälper de även till att skapa samhället
genom att göra det till ett fenomen som vi gemensamt uppfattar (Hirdman & Kleberg 2015:
24). Mediernas makt och ställningstagande är speciellt tydligt i vissa avseenden, som när det
kommer till representation av olika sexualiteter. Trots att sexualitet inom flertalet medier är
ett centralt tema när det gäller att locka publik så framställs sexualiteten oftast utifrån ett
manligt heterosexuellt perspektiv. Det är den manliga heterosexualiteten som anses som
normen och som andra former av sexualitet ständigt mäts mot. Den manliga
heterosexualiteten är så självklar att den bara existerar utan något ifrågasättande det är därför
manlig sexualitet är så svår att skriva om, den är så självklar (Hirdman 2008: 9f & 158).
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6.0 Tillvägagångssätt
I detta kapitel förklaras tillvägagångssättet för insamlingen av empiri, detta utifrån
avgränsning, urval av informanter och intervjuernas upplägg.

6.1 Avgränsning
För att man ska kunna få en djupare inblick i ett ämne så krävs det vissa avgränsningar. I
denna studie valde jag att avgränsa undersökningen till två modekampanjer och till den
svenska mediemarknaden. Mitt mål med denna studie är att med hjälp av en kvalitativ
forskningsansatts skapa en djupare förståelse i ämnet där avgränsningen fungerar som
riktlinjer. Den första kampanjen som användes som underlag för insamlingen av empiri var
Åhléns vårkollektion Vårmod med modellen och transpersonen Lea T. Den andra kampanjen
var H&M-ägda & Other Stories höstkollektion The Gaze & Other Stories där hela
produktionsteamet bestod av transpersoner. Responsen i medierna efter lanseringen av
modekampanjerna var stor. Att två stora väletablerade företag använder sig av transmodeller
vid lanseringen av en klädkollektion var något helt nytt för både den nationella och den
internationella marknaden. I en av artiklarna som publicerades efter att & Other Stories
lanserat sin kampanj kunde vi läsa: “Världens första modekampanj av och med
transpersoner” (Lacis 2015).

6.2 Urval
Jag började min sökning efter lämpliga informanter på mina sociala medier. Jag gick ut med
ett inlägg på min privata Facebooksida och förklarade kortfattat min studie och att jag var
angelägen om att komma i kontakt med transpersoner.

Hej!
Jag söker personer för individuella intervjuer för min C-uppsats. Arbetet inriktar sig på
transpersoner och hur medierna väljer att framställa transpersoner. Om du är transperson
eller känner någon som är det så vill jag gärna komma i kontakt med dig/er.
Skriv gärna ett PM eller maila mig på …….…..@live.se /Vänliga hälsningar, Madeleine
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Utifrån detta inlägg blev jag tipsad om personer som kunde vara lämpade för min studie, efter
vidare förklaring av min studie kom jag i kontakt med tre personer som ville ställa upp som
informanter. Ett krav jag hade på informanterna och som samtliga motsvarade var att de hade
bott i Sverige under de senaste åren. Jag hade det här kravet då jag ville att de skulle var
insatta i hur den svenska mediala rapporteringen kring och skildringen av transpersoner sett ut
under de senaste åren, detta för att djupintervjuerna skulle vara mer givande. Samtliga
informanter

motsvarade

kravet,

dessutom

var

samtliga

informanter

bosatta

i

Stockholmsområdet vilket gynnade möjligheten till fysiska möten vid intervjutillfällena.

När man går tillväga på det här sättet vid ett urval så kallas det att man gör ett snöbollsurval. I
boken ”Samhällsvetenskapliga metoder” av professorn Alan Bryman, så skriver Bryman att
snöbolls- eller kedjeurval är i viss mån ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urvalsprocess
använder man för att komma i kontakt med ett antal människor och sedan använder man dessa
för att kunna komma i kontakt med ytterligare informanter. Snöbollsurval/kedjeurval används
oftast inom kvalitativ- och inte kvantitativ forskningsstrategi, frågor om extern validitet och
möjligheten att generalisera är inte lika framträdande inom den kvalitativa forskningen som
den är inom den kvantitativa (Bryman 2011: 196f). Då jag med denna studie inte har som
avsikt att generalisera resultatet till övriga populationen utan endast har ett intresse av att
studera och undersöka informanternas personliga åsikter och se ifall något mönster mellan
informanterna kan tydas, så anser jag inte att urvalsprocessen är något problematiskt.

6.3 Information till informanterna
Kontakten med informanterna började med att jag förklarade mitt syfte med denna studie mer
djupgående och i vilken del de skulle bidra med. Jag förklarade upplägget kring
djupintervjuer, att det hela går ut på att fånga deras personliga attityder och åsikter där det inte
finns några rätt eller fel. Vidare förklarade jag även rätten till tystnadsplikt och deras rätt till
anonymitet. Jag var även tydlig med att understryka att deltagandet var helt frivilligt och att
de hade rätt att avsluta intervjun när som, om de så önskade.
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6.4 Redovisning av informanter
I detta avsnitt presenteras informanterna, gemensamt för samtliga informanter är att de är
bosatta i närheten av Stockholm och att de känner sig bekväma med definitionen transperson.
Även om begreppet transperson är ett begrepp som informanterna kanske inte väljer att
använda sig av i första hand, så ser de trans som en fas som de alla har gått igenom för att
komma dit de är idag. Då anonymitet råder har jag valt att benämna dem med fiktiva namn.

Lotta 45 år – Male to Female (MtF) är uppvuxen i Stockholm och har alltid bott centralt inom
Stockholms stad. Hon genomgick könskorrigeringen vid 40 års ålder och beskriver själv att
hon aldrig känt sig som en man. Resan fram till där hon befinner sig idag har varit en
successiv resa, ett sökande där hon inte riktigt vetat vad det är hon sökt.

Maria 23 år – Male to Female (MtF) är uppvuxen i en småstad men är sedan några år tillbaka
bosatt i Stockholms län. Sedan barndomen har hon känt en stark identifikation till det motsatta
könet så kallad primär transsexualism och genomgick en korrigering strax efter att hon hade
fyllt 18 år. Hon hade gärna genomgått korrigeringen tidigare om hon hade vetat att det var
möjligt.

Erik 25 år – Female to Male (FtM) är uppvuxen och bor i en av Stockholms förorter. Han har
sedan barnsben känt att han har identifierat sig med det motsatta könet, primär transsexualism.
Han har alltid varit lite av en ”pojkflicka” och ska snart börja med sin könskorrigering.

6.5 Strukturerade djupintervjuer
Intervjumetoden som användes för att samla in empiri till denna uppsats var strukturerade
djupintervjuer med öppna frågor. Innan jag genomförde intervjuerna med informanterna så
testa jag intervjufrågorna i en pilotstudie på två av mina klasskamrater. I pilotstudien
utvärderades frågornas träffsäkerhet, att frågorna var korrekt formulerade, inte gav upphov till
misstolkningar och att de fokuserade på det som jag hade för avsikt att undersöka. Efter
pilotstudien var jag tvungen att omformulera några av frågorna då de gick in i varandra och
uppfattades som lite oklara. Tillsammans med min handledare gick vi igenom frågorna en
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sista gång för att se att det inte var något jag hade missat, vi gick även igenom frågornas
ordningsföljd och skapade ett intervjuschema. I intervjuschemat placerades de mer generella
och lättsamma frågorna som inledning till samtalet för att sedan gå över till mer personliga
frågor för att sedan avsluta intervjun som den började med mer generella och lättsamma. Inför
intervjuerna försökte jag även memorera samtliga frågor och dess ordningsföljd, detta för att
försöka skapa en så avslappnad intervjumiljö som möjligt (Trost 2010: 71).

Vid intervjutillfällena försökte jag även vara observant över informanternas kroppsspråk,
olika uttryck och formuleringar. Inom kvalitativa metoder till skillnad från kvantitativa
metoder så har forskningsledaren en delaktighet i studiesituationen, därav finns det ett behov
av att forskningsledaren ska vara objektiv och reflektiv. I det här skedet fungerar
forskningsledaren som ett analytiskt verktyg som ska tolka empirin och det är här
objektiviteten och reflexiviteten hos intervjuledaren blir av stor vikt. Objektiviteten är
nödvändig för att man ska kunna uppnå ett oberoende resultat i studien och reflexivitet är
nödvändig för att kunna tyda informanten på en djupare nivå. Reflexivitet innebär att
intervjuledaren ska reflektera över generella observationer vid intervjutillfället, det kan vara
ett ändrat kroppsspråk eller ändrat uttryck hos informanten inför olika frågor (Flick 2014: 16).

För att få in tillräckligt med empiri till studien så genomförde jag tre enskilda djupintervjuer,
två face-to-face och en över telefon, samtliga intervjuer genomfördes under december 2015.
Den första intervjun som jag genomförde var med informanten ”Maria”, vi bestämde möte på
ett café i närheten av hennes bostad. Mitt första intryck av Maria var att hon var
tillbakadragen och lite blyg av sig som person. För att skapa en avslappnad och trygg
stämning så skojade jag med henne och pratade om generella saker innan intervjun började.
Den andra intervjun som genomfördes var med informanten ”Lotta”, vi hade bestämt möte
hemma i hennes lägenhet utanför Stockholms innerstad. Lotta är betydligt äldre än de övriga
informanterna och denna åldersskillnad tror jag har bidragit till att hon har skapat en större
trygghet till sig själv och en starkare självkänsla. Hon utstrålade lugn, harmoni och det kändes
som att hon välkomnade mig in i hennes oas. Den sista intervjun som genomfördes var med
informanten ”Erik”, till skillnad från de två tidigare intervjuerna genomfördes intervjun med
Erik över telefon. Detta var inget att föredra men då Erik var oerhört upptagen var detta det
enda sättet för att vi skulle lyckas få till en intervju. Under intervjun avbröts han vid flera
gånger av personer i bakgrunden. Detta gjorde att jag var tvungen att ställa om frågorna vid
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flera tillfällen då han inte uppfattade frågorna och hade svårt att koncentrera sig på grund av
störande moment i den miljön han befann sig.

Vid intervjuerna med informanterna Lotta och Maria märkte jag snabbt att det här var två
personer som har reflekterat oerhört mycket kring deras könstillhörighet och hur samhället
ställer sig till avvikande könsnormer. De förde välgrundade argumentationer och reflektioner
där de talade för sin sak. De båda var engagerade i samtalet och tog exemplen utifrån sina
egna livshändelser. Vid intervjun med Erik fanns det en avsaknad av denna reflektion, där var
det mer konstaterande att det bara var så men någon djupare analys av varför det var så var
svårt att formulera trots mina försök till följdfrågor och vidare formulering.

Samtliga intervjuer tog mellan 45-60 minuter att genomföra, utom telefonintervjun som tog
cirka 30 minuter. Intervjuerna var av öppen karaktär, vilket gjorde att det var upp till
informanten att avgöra hur mycket, respektive lite denna ville redogöra i en fråga. För att
vidhålla en transparens som intervjuledare valde jag att försöka vara så objektiv som möjligt
och om det var något jag inte förstod i informanterna svar så bad jag dem vidareutveckla sig
och gärna använda sig av ett annat exempel eller andra ordval. Då forskningsämnet har en
viss komplexitet i könsuttryck och könsdefinition så har jag valt att hålla mig helt passiv och
låtit informanten definiera sig utifrån det uttryck hen känner sig bekväm med.
Könskorrigering kan upplevas som en svår process vilket har medfört att jag valt att inte ställa
några frågor om kroppen, korrigeringar och privatliv, utan informanterna har fått belysa dessa
aspekter på egen hand om de så velat.

Alla intervjuer spelades in efter godkännande av informanterna, detta för att underlätta
efterarbetet med transkriberingen. Vid transkriberingen valde jag att ta bort de delar där
informanterna blir för personliga och går in på händelser som skulle kunna resultera i att man
som läsare kan koppla informanten till dess riktiga person. Jag har även valt att plocka bort
vissa utfyllningsord som inte bidrar till helheten.
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7.0 Analysmetod
I detta avsnitt presenteras analysmetoden och hur den har fungerat som analysverktyg för det
insamlade empiriska materialet.

7.1 The constant comparative method
Som analysmetod har jag utgått ifrån: ”The constant comparative method” som Hjerm,
Lindgren & Nilsson skriver om i sin bok ”Introduktion till samhällsvetenskaplig analys” från
2014. Inom The constant comparative method finns det tre olika steg vid bearbetningen av
den insamlade empirin:
Steg 1 - reduktion av data (kodning)
Steg 2 - presentation av data (tematisering)
Steg 3 - slutsatser och verifiering (summering)

Reduktion av data (kodningen)
Transkriberingen av de tre intervjuerna genererade en stor mängd data som jag behövde
reducera för att kunna urskilja beståndsdelar som var betydelsefulla för just min studie. Jag
försökte skapa en struktur i materialet utifrån vissa mönstren, i form av nyckelord.
Nyckelorden fungerade i sin tur som koder, några av de nyckelord jag fick fram ur materialet
var: representation, okunskap, identitetssökande, acceptans, cisperson med fler. Nyckelorden
hjälpte sedan till i identifieringen av de centrala dragen inom materialet och som underlag för
vidare analys.

Presentation av data (tematisering)
Då hela studien bygger på Stuart Halls teori kring encoding/decoding så inleds analysdelen
med en presentation av producenternas intentioner bakom produktionerna (encoding) för att
sedan gå in på det bearbetade materialet från intervjutillfällena (decoding).
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Efter att de centrala nyckelorden kodats fram ur empirin i decoding delen, grupperades de
utifrån olika teman. I decoding delen presenteras det första temat som är representation utifrån
en tvåkönsnorm, där ett heteronormativt synsätt präglar utformningen av modekampanjerna.
Det andra temat är representation och acceptans där belyses vikten av en varierad
representationsform, både på ett individuellt och samhälls plan.

Slutsatser och verifiering
När processen av kodning och tematisering känns tillräcklig kan man som forskare börja dra
slutsatser. Något man måste ha i åtanke är att en kvalitativ analys är en iterativ process vilket
innebär att den är under ständig bearbetning, man måste gå fram och tillbaka i materialet för
att urskilja att de slutsatser man dragit är korrekta och undvika felaktigheter (Hjerm m. fl.
2014: 41). I analys delen presenteras materialet från intervjuerna och sätts i relation till
producenternas intentioner, tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Processen har
varit tidskrävande och krävt en ständig reflektion och analys av materialet för att en tydlig
slutsats och verifiering ska kunna växa fram.
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8.0 Analys och resultat
Avsnittet börjar med att du som läsare får en presentation av modekampanjerna som ligger till
grund för den insamlade empirin. Avsnittet fortsätter sedan med encoding delen, där
producenternas intentioner med modekampanjerna presenteras. Efter detta presenteras
decoding delen där den insamlade empirin från intervjuerna belyses och där producenternas
intentioner sätts i relation till informanternas tolkningar.

8.1 Presentation av modekampanjerna
Nedan presenteras de två modekampanjerna som ligger till grund för insamlingen av empirin.
Dessa två kampanjer fick stor medialuppmärksamhet där medierna uppmärksammade
sällsyntheten i att två stora och väletablerade företag använder sig av transmodeller vid
lanseringen av sina senaste klädkollektioner.

Bildkälla: (Hansson & Fridh 2015).
Åhléns vårkollektion 2015 - kampanjen gick under namnet Vårmod, som ansikte utåt för
kollektionen använde de sig av den italienska transmodellen Lea T. Kampanjen bestod av
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bilder på Lea T i en ökenliknande miljö. Bilderna som fristående avslöjar inget om att Lea T
är en transperson, utan detta framgår i den textliga diskursen. Kläderna hon bär är löst
åtsittande vilket skapar mycket rörelse då det känns som att vinden tar tag i dem. De flesta av
bilderna är tagna i helkroppsformat där hela klädesplagget framträder. På bilderna framträder
Lea T med ett neutralt ansiktsuttryck, det är endast på två av bilderna som man kan ana ett
vagt leende.

Bildkälla: (Fridh 2015).
& Other Stories höstkollektion 2015 – kampanjen gick under namnet The Gaze & Other
Stories. Kampanjen bestod av bilder på två kvinnor i en rums liknande miljö, även i denna
kampanj så framgår det inte i bilderna att modellerna är transpersoner. Till skillnad från
Vårmod valde man i den här kampanjen att inte gå ut med att det är transpersoner i den
textliga diskursen som följde kampanjen, utan företaget valde att gå ut med den informationen
i den mediala rapporteringen. Miljön i bilderna är väldigt avskalad med vita väggar och
mycket ljus. Bilderna i kampanjen är av en varierad karaktär, på några av bilderna känns det
som modellerna poserar och att det är kläderna som är i fokus medan på några andra bilder så
är intrycket att de är tagna ”behind the scenes”. Miljöbilderna visar fotografen, sminkösen och
stylisten, där det ser ut som sminkösen och stylisten betraktar fotograferingen.
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Encoding & Decoding
För att undersöka symmetrin mellan encoding och decoding och om producenterna har tagit
det rådande samhället, kulturen och ideologierna i beaktning vid skapandet av de här
modekampanjerna, så har jag valt att använda mig av Halls encoding/decoding teori. I den här
delen börjar jag med att presentera producenternas intentioner i skapandet/inkodningen av
dessa modekampanjer - encoding, för att sedan titta närmare på hur informanterna
tolkar/avkodar och formar modekampanjernas budskap baserat på sina egna signs - decoding.

8.2 Intentionerna bakom modekampanjerna - encoding
Vid lanseringen av Vårmod kunde man bland annat läsa: ”Frontar vårkampanj med
transperson”. Kampanjen ska symbolisera Lea T:s mod att vara sig själv, trots samhällets
fördomar. Det är hennes styrka och mod som har inspirerat till denna kampanj, mod är även
det ledord som präglar hela kampanjen (Winberg 2015). Åhléns marknadschef Lina
Söderqvist säger i en intervju att tanken bakom denna kampanj är att Åhléns ska vara ett
varuhus för alla och att alla ska kunna känna igen sig i deras kommunikation. Deras
kommunikation ska representera jämlikhet, jämställdhet och mångfald, dem vill med denna
kampanj förmedla en bredare och mer nyanserad bild av vad som är vackert (Hansson &
Fridh 2015). I tidningen Expressen kunde man läsa följande efter lanseringen:

”På bilderna syns en strålande vacker kvinna i en mönstrad maxiklänning som fladdrar i
vinden. Den enda egentliga skillnaden mot butikskedjans tidigare kampanjer är att modellen i
fråga heter Lea Cerezo och föddes i en manlig kropp… Hon föddes som en pojke i Brasilien,
men växte upp i Italien och genomgick 2012 en könskorrigering” (Hansson & Fridh 2015).

I & Other Stories kampanj The Gaze & Other Stories valde producenterna att inte fokusera på
modellernas egen resa, utan de ville utmana de traditionella perspektiven och bredda bilden av
transpersoner, kön och identitet. & Other Stories creative director Sara Hildén Bengtsson
säger i en intervju att transsexuella modeller har tagits emot med öppna armar inom
modevärlden. Detta skapade en tanke hos dem om hur de traditionella perspektiven ska kunna
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förändras om det alltid är samma personer som står bakom kameran. För att bredda bilden av
kön och identitet bjöd de in fem framstående kreatörer, alla transpersoner för att utmana de
traditionella perspektiven (Fridh 2015). Det som drev kampanjen var konceptet - blicken (the
gaze), det är upp till åskådaren att exploatera att modellerna är transpersoner (Arnell 2015).

& Other Stories PR-chef Elke Kieft säger att det här är en kampanj som passar väl in i
företagets värderingar kring mångfald. I den här bildserien får transpersonerna porträttera sig
själva genom sina egna ögon vilket hon hoppas kan hjälpa till att bredda synen på
transsexuallitet och bidra till en positiv syn på mångfald till nästa generation. Kampanjen fick
stor uppmärksamhet och har omskrivits av bland annat amerikanska Vogue Kieft säger att det
är svårt att förutse hur något kommer att tas emot och hon tycker att det är kul att kampanjen
har blivit så uppmärksammad, det gör att de kan nå ut till en större publik (Törner 2015).

Det som skiljer Åhléns och & Other Stories modekampanjer åt är den textliga diskursen,
annars är utformningen i stort sett densamma. När det kommer till producenternas intentioner
bakom produktionerna så kan man se att det råder stora likheter företagen emellan. Även om
de båda företagen har flera intentioner med kampanjerna så kan man urskilja att de har en
gemensam som i stort präglar de övriga. Den gemensamma intentionen är att de båda
företagen vill att kampanjerna ska bredda bilden av transpersoner och vad som är vackert
(Hansson & Fridh 2015, Törner 2015).

Att använda sig av transpersoner i modekampanjer var en ovanlig företeelse och detta
medförde att de båda kampanjerna fick stort medialt intresse. I en av tidningarna kunde vi
läsa: “Världens första modekampanj av och med transpersoner”. Ur företagssynpunkt är
denna typ av publicitet väldigt värdefull, med de här kampanjerna visar företagen att dem
ligger i framkant när det kommer till inkluderande, jämställdhet och lika rättigheter. De visar
även att företagen vågar tänka utanför ramen och att de tar ställning i den högst aktuella
debatten rörande könsroller och könsnormer.
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8.3 Hur upplever informanterna modekampanjerna - decoding
När jag presenterade det två modekampanjerna för informanterna så var de redan bekanta med
dem och det märktes i intervjuerna. Deras reflektioner rörande kampanjerna var välgrundade
och man kunde se att de var känslomässigt engagerade i samtalet. Samtliga informanter ansåg
att det är roligt att transpersoner uppmärksammas i de här modekampanjerna, att nu är det
äntligen transpersoners tid att bli hörda och att de här kampanjerna är ett steg i rätt riktning
när det gäller inkluderandet. De tycker sig även se att inställningen kring transpersoner i
mediala sammanhang har förändrats under de senaste åren framförallt internationellt. De
nämner Caitlyn Jenner & Conchita Wurst som två exemplen på internationella personer som
har uppmärksammats medialt och fört debatten kring trans och transpersoner framåt.
Informanten Maria uttrycker att olika minoritetsgrupper har olika epoker då de
uppmärksammas och nu är det transpersoners tur:

“Olika minoriteter har olika tidsperioder då de uppmärksammas. På 50-talet var det
mörkhyade, 90-talet & 00-talet var det homosexuella och nu känns det som att det är tid för
transpersoner” – Maria

Informanterna tycker sig se att det råder goda intentioner med dessa modekampanjer, att
kampanjerna inkluderar och uppmärksammar transpersoner. Dock kan man ana en ambivalens
hos två av informanterna, samtidigt som de säger att de tycker att det är roligt att
transpersoner inkluderas och uppmärksammas så ifrågasätter de modekampanjernas
utformning och hur de har valt att gestalta modellerna, samt att inkluderandet inte håller hela
vägen ut.

8.4 Representation utifrån en tvåkönsnorm
Baserat på informanternas egna signs så kunde ingen av dem urskilja från bilderna att
modellerna var transpersoner. Informanterna tolkade bilderna som vanliga modeller som
visade upp den senaste kollektionen för respektive företag, det var först när bilderna sattes i
relation till den textliga diskursen som en ny mening skapades. Tolkningen gick från modeller
till transpersoner. Enligt Hall är målet när två diskurser möts att det ska uppstå en ny och
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tydligare mening, i det här fallet uppstod det en ny mening men tydligheten i budskapet och
den meningsfulla kontexten som ska gynna budskapets tolkning är något som informanten
Lotta ifrågasätter (Hall 2013: 3f & 218f, Hall 1973: 4).

”Hade betraktarna egentligen förstått att det var en transperson? Var det målet de hade med
kampanjen? Var det viktigt att det var en transperson? I mitt fall hade jag blivit lite kränkt.
Du är vacker, vi vill ha dig på bild, men bara så du vet vill vi gå ut med att du är en
transperson” – Lotta

Lotta argumenterar kring att denna representationsform är komplex. Om det inte skulle
framgå i den textliga diskursen att modellerna är transpersoner så skulle det inte framgå
överhuvudtaget och om det inte skulle framgå så skulle modekampanjerna förlora sitt
ändamål. Trotts det så anser hon att de textliga diskursernas utformning är av en alldeles för
ytlig karaktär, att kampanjerna inte ger någon djupare presentation av modellerna, deras
transformering eller begreppet trans. Belysandet landar endast på att modellerna är
transpersoner, en gestaltning som går att koppla till docenten Fredrik Stiernstedts argument
kring att minoriteter sällan får ta del av den offentliga arenan på samma premisser. I
rapporteringen där minoriteter inkluderas betonas det som anses normavvikande och vikten i
rapporteringen hamnar på att betona avvikelsen istället för att se rapporteringens helhet
(Stiernstedt 2014:61ff).

”I dessa kampanjer så tycker jag att det blir för mycket fokus på att det är en transkvinna och
inte på personen bakom bilden. Det tycker jag är tråkigt, när vi för en gångs skull får lite
uppmärksamhet. Det gör att jag tyvärr tycker att det kvittar att det är en transperson på
bilden, det skulle lika gärna kunnat vara en cisperson” - Lotta

Dessutom ifrågasätts modekampanjernas gestaltning av modellerna. Både informanterna Lotta
och Maria tycker att gestaltningen i de här kampanjerna sker utifrån en tvåkönsnorm, med
förskönade bilder och en framställning utifrån en ”lyckad” transformering där man går från ett
ciskön till ett annat. Båda informanterna bekräftar även att detta är en vanligt förekommande
gestaltning när transpersoner inkluderas i mediala sammanhang.
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“Om jag säger så här, det har inte varit mycket men när medierna väl har visat upp
transpersoner så känns det som att man ska vara så långt utanför ramen av att egentligen
passera som kvinna eller man” – Lotta

Denna gestaltning går att koppla till Hirdmans resonemang kring medier och makt,
gestaltning utifrån ett heteronormativt synsätt är ett vanligt fenomen inom medierna.
Medierna speglar de rådande maktstrukturerna som finns i samhället, mediernas makt och
ställningstagande är speciellt påtagligt när det kommer till representationen av sexualitet.
Sexualitet används som ett centralt tema i medierna när det kommer till att locka publik, det är
den manliga heterosexualiteten som är den rådande normen i samhället och som andra
sexualiteter ständigt måste förhålla sig till. I detta heteronormativa synsätt är det ofta den vita
kvinnokroppen som porträtteras, tillgänglig, inbjudande, vacker, synad, bedömd och åtrådd
(Hirdman, 2008:9-11). Informanten Maria fortsätter argumentationen kring mediernas
gestaltning utifrån ett heteronormativt synsätt, hon säger att medierna ”glömmer” att en
transformering är så mycket mer än att bara visa upp ett slutskede. Hon poängterar att alla
som genomgår en transformering inte har för avsikt att transformeras inom tvåkönsnormen,
det vill säga från ett ciskön till ett annat utan väljer att ställa sig utanför som ickebinär. Maria
tycker att representationen blir bristfällig då inte hela begreppet trans inkluderas, så även i
dem här modekampanjerna.

”Något jag har tänkt på är att medierna bara väljer att porträttera transpersoner utifrån ciskvinnan och cis-mannen dvs. resan från det ena till det andra och inget däremellan. Jag
önskar att de hade tagit hela paraplyet” – Maria

Informanten Lotta säger i sin intervju att på grund av att de här modekampanjerna gestaltas
med förskönade bilder, där modellerna är skapelser och kampanjernas fokus hamnar på att
modellerna är transpersoner så tilltalar bilderna inte henne. Hon tycker att uppmärksamheten i
de här kampanjerna blir felaktig då fokuset landar på att det är en transperson som har gått
från ett ciskön till ett annat och att de utåt sett lyckats. När gestaltningen sker utifrån denna
kontext, så anser Lotta att bilderna bara blir reklambilder där det lika väl skulle kunna vara en
cisperson som gestaltas. I argumentationen kring tvåkönsnormen lyfter hon även att det finns
32	
  
	
  

en dubbelmoral från företagens sida med de här modekampanjerna. I dessa modekampanjer
vill & Other Stories och Åhléns profilera sig som inkluderande men hon anser att det inte
håller hela vägen ut. Lotta menar på att det finns en känd problematik i att vara transkvinna
och det är att de ofta är större biologiskt sätt i kroppen än den genomsnittliga kvinnan. De
hamnar utanför den kvinnliga normen. Detta innebär att det är oerhört svårt att hitta
kvinnokläder som passar för transkvinnor. Om & Other Stories och Åhléns är så pass
inkluderande som de vill profilera sig via de här modekampanjerna så skulle de ha börjat med
att se över sitt sortiment.

”Desto mer vi syns, desto mer blir vi kanske accepterade. Jag tycker att det är positivt att vi
syns mer, det är självklart men det är en dubbelmoral. Backar man upp oss hela vägen ut?” Lotta

Professorn och författaren Durham skriver att för att ett budskap inte ska misstolkas så krävs
det att producenterna har goda insikter i vilka ideologier och vilken kultur som råder
(2006:165ff). I informanternas avkodning framgår det att informanterna inte känner att
producenterna har varit tillräckligt insatta i gruppen som ska representeras och att de inte har
varit tillräckligt insatta i begreppet trans. Detta resulterar i att det råder stora brister i
gestaltningarna. Även om transpersoner blir inkluderade i en ny kontext i de här
modekampanjerna så misslyckas företagen i att bredda bilden av transpersoner, gestaltningen
sker ur ett vanligt förekommande heteronormativt synsätt där det råder en tvåkönsnorm och
där fokuset landar på att det är transpersoner som har gått från ett ciskön till ett annat, en
”lyckad” transformering. Vid intervjuerna får jag känslan av att informanterna är trötta på
denna typ av representationsform, att de känner att denna representation utifrån
tvåkönsnormen bara är en del i ledet när det gäller de rådande maktstrukturerna och den
rådande okunskapen som finns för transpersoner i samhället och hos medierna.

8.5 Representation och acceptans
Även om informanterna tycker sig ana en förändring i inställningen kring representationen av
transpersoner i mediala sammanhang, så anser de även att representationen av transpersoner
är väldigt begränsad. De anser att medierna inte visar hela spektrumet av trans i sina
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representationer utan endas de såkallade ”lyckade” transformeringarna och det får
konsekvenser. Även om transpersoner inkluderas så behöver inte en transperson känna igen
sig eller kunna relatera till representationen. De här modekampanjerna är ett levande exempel
på detta. Informanten Lotta kunde pågrund av att modekampanjerna präglas av ett
heteronormativt synsätt där gestaltningen sker utifrån en tvåkönsnorm inte alls relatera till
kampanjerna och ansåg att modellerna lika väl skulle kunna vara cispersoner. Vikten av en
varierad representation är något som samtliga informanter bekräftar i sina intervjuer, att den
är viktig både ur en transpersons aspekt men även för samhället.

”Jag tror att i och med att man synliggör transpersoner mer så får transpersoner en
acceptans. Att alla är lika ändå och att man inte ska bli mindre värderad eller att man är
sämre bara för att man är transsexuell. Sen kanske andra transpersoner som ser det vågar
själva ”steppa upp” och våga vara mer sig själva. Det kan inspirera många som ser
transpersoner i olika sammanhang” - Erik

Argumentationen kring representation och acceptans som informanterna framför i sina
intervjuer är påfallande lika de studieresultat som presenteras i Gomillion & Giulianos studier
från 2011 samt McInroy & Craigs studie från 2015. När det kommer till mediernas inflytande
på jag-bildningsprocessen bekräftar informanten Maria i sin intervju att det är enklare idag att
känna samhörighet med andra transpersoner med Internets framväxt och ett större medieutbud
än vad det var förr. Hon argumenterar för att medierna har en stor vikt i transpersoners
jagbildning, att hon via Internet har fått tillgång till en mer varierad information och kommit i
kontakt med likasinnade, detta bekräftade även informanterna i McInroy & Craigs studie.
Maria säger i intervjun att om hon hade kommit i kontakt med informationen om
transpersoner i ett tidigare skede så hade hon valt att genomgå sin transformering i en tidigare
ålder än vad hon gjorde. Argumentationen Maria för kring att kommunikationsmedierna
präglar oss allt mer och att de har ett allt större inflytande i vår vardag går att jämföra med
Strömbäck och Thompsons argument kring att vi lever allt mer i en medierad verklighet, med
medierad världsbilder där medierna får allt större inflytande på vår jag-bildningsprocess och
där tid och rum för flyttas så att vi kan känna samhörighet med personer vi aldrig träffat i det
fysiska livet (Strömbäck, 2014:131 & Thompson 2001: 107).
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I resonemangen kring vikten av en varierad representation lyfts även den rådande okunskapen
som finns i samhället för transpersoner. Flera av informanterna är öppna med att de har utsatts
för fördomar och kränkningar, att det råder ett utanförskap för transpersoner i samhället och i
den mediala rapporteringen. Informanten Lotta bekräftar att det har pratats bakom hennes
rygg men att det var i en större utsträckning förr. Hon anser att inställningen gentemot henne
som transperson har förändrats de senaste åren och hon tror att det har att göra med den ökade
mediala representationen av transpersoner. Även om representationen i de här
modekampanjerna sker utifrån ett heteronormativt synsätt så hoppas informanten Maria att de
här modekampanjerna kan väcka ett intresse hos läsarna och att de tar ett aktivt beslut i att
söka vidare information i ämnet och blir pålästa.

”Det finns inte speciellt mycket information om transpersoner, det är inte många som vet vad
det innebär att vara en transperson. Jag har träffat många som tror att jag byter kön för att
jag tycker att det är kul, jag byter inte kön för att det är kul. Jag gör det för att jag måste,
annars dör jag, annars vill jag ta livet av mig! Folk måste förstå hur allvarligt det är” Maria

Maria fortsätter argumentationen kring varierad representation, hon säger att det är när
representationen är varierad som den gör nytta, både för minoriteten och för samhället. Om
representationen är stereotyp så gör den mer skada än nytta, hennes resonemang är slående
lika det studieresultat som McInroy & Craig presenterar i sin studie kring användningen av
stereotyper. I deras studie diskuterade informanterna att stereotypanvändningen kunde ses
som mediernas baksida, användningen av stereotypa bilder av homo- och bisexuella gjorde att
informanterna kände sig exkluderade från samhället och att detta begränsade dem i deras
identitetsskapande.

I samtliga studier som har fungerat som underlag för denna, samt i denna studie så bekräftar
informanterna att representationen i medierna påverkar dem i stor utsträckning, både när det
kommer till att komma i kontakt med lika sinnade, känna en samhörighet, jagbildningsprocessen, hitta en acceptans gentemot dem själva och som en källa för information
gentemot allmänheten. Informanterna argumenterar även för vikten av en varierad
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representation, att det är när hela transbegreppet inkluderas och representeras som
representationen gör skillnad, fler kan relatera till representationerna och en bredare bild av
begreppet trans ges gentemot allmänheten. En varierad representation genererar acceptans, en
självacceptans hos individen, acceptans för transpersoner hos allmänheten. Trotts att
gestaltningen i dessa modekampanjer förhåller sig till den rådande maktstrukturen i samhället
där heteronormativitet är normen så får ändå minoritetsgruppen transpersoner ta del av den
offentliga arenan, vilket inte är någon självklarhet. I informanternas resonemang kring
inkluderande och acceptans märker jag att det finns en underliggande tacksamhet inför
modekampanjerna. För informanterna är de här kampanjerna inte bara ett inkluderande, det är
ett bekräftade och erkännande.
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9.0 Slutsatser och sammanfattning
Mitt syfte med denna studie var att utifrån två modekampanjer undersöka och få en djupare
förståelse för hur transpersoner upplever användning av transpersoner i modekampanjer.
Modekampanjerna som jag utgick ifrån och som fungerade som underlag för insamlingen av
empiri var: Vårmod skapad av Åhléns och The Gaze & Other Stories skapad av H&M ägda &
Other Stories, båda modekampanjerna publicerades i Sverige under 2015. Med hjälp av Stuart
Halls encoding/decoding teori har jag i studien först tittat närmare på de intentioner som låg
bakom och formade produktionerna (encoding), för att sedan sätta dessa i relation till
informanternas tolkande av produktionerna (decoding). Följande frågeställningar är utformade
för att besvara syftet:

1) Vilka intentioner ligger bakom och formar modekampanjerna?
2) Hur tolkar informanterna modekampanjerna?
3) Hur kan man utifrån Stuart Halls encoding/decoding teori undersöka om det råder en
diskrepans mellan producenternas intentioner och informanternas tolkningar av dessa
modekampanjer?

I encoding delen framgår det att producenternas intentioner med modekampanjerna var att
bredda bilden av transpersoner och vad som är vackert. I decoding delen kan man urskilja att
råder en diskrepans mellan producenternas intentioner och informanternas avkodning. I
empirin framgår det att det råder en ambivalens hos informanterna kring modekampanjernas
utformning och hur de har valt att gestalta modellerna. I avkodningen framgår det att den
textliga diskursen i modekampanjerna är bristfälliga och av en ytlig karaktär. I den textliga
diskursen framgår det lite eller ingen information alls kring modellerna som personer, deras
transformering eller en redogörelse för begreppet trans, det resulterar i att den textliga
diskursen endast landar på att modellerna är transpersoner. Dessutom ifrågasätter
informanterna gestaltningen i modekampanjerna, att den sker utifrån ett heteronormativt
synsätt där det råder en tvåkönsnorm. Gestaltningen utifrån ett heteronormativt synsätt är
vanligt förekommande när transpersoner representeras i medierna, detta resulterar i att även
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om transpersoner inkluderas i en ny kontext i dessa kampanjer så sker gestaltningen utifrån
den vanligt förekommande tvåkönsnormen. Informanterna känner att producenterna inte har
varit tillräckligt insatta i gruppen som ska representeras och i begreppet trans, de ser denna
representation som en del i den rådande okunskapen som finns för transpersoner i samhället. I
avkodningen framgår det även att inkluderandet i dessa modekampanjer inte håller hela vägen
ut, detta då båda företagen har ett sortiment som inte är anpassat för transkvinnor. Det gör att
även om transpersoner inkluderas i de här modekampanjerna så har majoriteten av
informanterna svårt att relatera till dem och en av informanterna säger till och med att
modellerna i kampanjerna skulle lika väl kunna vara cispersoner.

Representation av transpersoner i mediala sammanhang är ett område som informanterna har
reflekterat mycket vid. Samtliga informanter poängterar vikten av en varierad representation
av transpersoner, för att fler ska kunna relatera till representationen och för att en bredare bild
av trans begreppet ska ges gentemot samhället och allmänheten. Även om informanterna
ifrågasätter utformningen och gestaltningen i dessa modekampanjer så hoppas de ändå att
uppmärksammandet av transpersoner i dessa kampanjer ska kunna bidra till att fler kommer i
kontakt med begreppet transpersoner och att de sedan på egen hand söker vidare information.
I intervjuerna märker jag att trotts ambivalensen som råder så finns det en underliggande
tacksamhet kring representationerna, en tacksamhet i att de faktiskt uppmärksammas. För
informanterna är de här modekampanjerna inte bara ett inkluderande, det är ett bekräftade och
erkännande.
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10.0 Insikter och vidare forskning
I Sverige lever många transpersoner med dagliga trakasserier och diskriminering pågrund av
sitt könsuttryck. Många transpersoner upplever dessutom att råder det ett systematiskt
utanförskap där de osynliggörs i samhället (Folkhälsomyndigheten 2015, RFSL 2017). I
resultatet från denna studie går det att urskilja att medial representation är något mer än bara
ett inkluderande, det är ett erkännande, en bekräftelse. Via de mediala representationerna kan
informanterna känna acceptans, igenkännande och samhörighet. I samtliga studier som ligger
som underlag för denna, poängterar författarna bristen av forskning kring transpersoner i
mediala sammanhang. Forskningsämnet är komplext men ack så viktigt att belysa.

Under denna studie insåg jag hur pass lite material det finns inom detta område, vilket
resulterar i att det finns stora begränsningar framförallt när det gäller mängden av empiri och
slutsatser som kan representera hela populationen. Då transpersoner inom medierna är ett
relativt nytt studiefenomen skulle det vara intressant att studera hur området förändras över
tid. Att man tittar närmare på hur området förändras över tid både när det kommer till
mediernas inflytande på jag-bildningsprocessen hos transpersoner men även hur samhället,
institutionerna, regeringen, lagstiftningen och medierna väljer att bemöta och vidta åtgärder
utifrån att ämnet uppmärksammas allt mer.

Efter att denna studie genomfördes i december 2015 har allt fler företag följt Åhléns och &
Other Stories exempel på att utmana de rådande samhällsnormerna och ta ställning till hbtq
begreppet. Idag efterfrågar konsumenterna reklam där modellerna visar på variation, under
bilagor kan du se flera exempel på reklam där företag utmanar de rådande samhällsnormerna
och tar ställning i hbtq frågan. Under Europride i Stockholm 2018 slogs det rekord i antal
deltagande ekipage, det har aldrig tidigare i Sverige varit så stor efterfrågan från företag att
associeras med hbtq (Stockholmpride 2018).

Jag hoppas att studier inom detta område kommer att bedrivas i en större utsträckning än vad
det gjort hittills och att ju mer ämnet uppmärksammas desto mer kommer det få ta plats, en
diskussion föds och ur diskussionen så kommer en acceptans att växa fram. Att leva på
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samma villkor i ett samhälle är en grundläggande rättighet, ingen individ ska behöva leva med
psykisk ohälsa på grund av sitt könsuttryck. Alla ska få vara den man är, älska den man vill
älska och leva som man vill leva. Att förändra attityder och samhällsstrukturer är ingen lätt
process, det tar tid och vi är på god väg men det är en lång väg kvar.

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga informanter, att de tog sig tid och släppte in mig i deras
personliga tankar, åsikter och upplevelser. Dessutom vill jag ge ett extra tack för att de var så
öppna och ärliga i deras argumentation. Jag vill önska att den här uppsatsen kan vara en liten
bidragande del i det jämställdhetsarbete som ligger framför oss, och att inom en snar framtid
så kommer drömmen som en av informanterna hade att förverkligas:

”Min dröm är att barnen som nu säger att man kan ha två pappor säger att man inte behöver
vara kille eller tjej utan man kan vara mittemellan eller att man kan byta från kille till tjej” Maria
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12.0 Bilagor
Här under hittar du de bilagor som faller utanför uppsatsens omfång.

12.1 Bilaga 1 - Intervjuschema
Forskningsfrågan operationaliseras genom följande intervjufrågor:
1) Vad anser du om svenska mediers rapportering kring transpersoner?

2) Vad anser du om användningen av transpersoner i modereklam inom Sverige?

3) Vilka budskap anser du att de svenska (producenterna/reklammakarna) sänder ut när man
producerar denna typ av reklam?

4) Anser du att den bild (producenterna/reklammakarna) skapar är en representativ bild av den
vardagliga transpersonen?

5) Vart ligger makten att avgöra hur transpersoner bör representeras, skulle du säga?

6) Tror du att reklam kan förflytta normer i samhället? - Motivera
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12.2 Bilaga 2 - Bildexempel på företag som profilerar sig som hbtq vänliga och använder
sig av hbtq i reklamen
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12.3 Bilaga 3 - Bildexempel på fler företag som använder sig av normbrytande reklam
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