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SAMMANFATTNING 

I detta arbete undersöks hur den unga kvinnan representeras och interpelleras i klädreklam. 

Klädreklamen som undersökts är internetreklam från två större klädkedjor i Sverige. 

Klädkedjorna har valts ut då de riktar sig till just unga kvinnor. Fokus i undersökningen ligger 

vid språk och hur språk i form av text och bilder bidrar till att konstituera den verklighet vi 

lever i, närmare bestämt våra sociala relationer, sociala identiteter samt olika tro- och 

kunskapssystem i samhället. Teoretisk utgångspunkt för undersökningen är Faircloughs 

kritiska diskursanalys, Baumans teori om konsumtion samt Butlers teori om performativitet. I 

våra metodologiska utgångspunkter kombineras analysverktyg från Faircloughs kritiska 

diskursanalys med verktyg från den visuella textanalysen. Resultatet av studien visar på hur 

unga kvinnor genom reklam blir representerade och interpellerade som en viss typ av kvinna 

innehavande vissa specifika egenskaper och karaktärsdrag. Hon interpelleras även i egenskap 

av konsument, som genom konsumtionsaktiviteten kan vara eller bli den typ av kvinna som 

representeras i reklammaterialet. 

 

Nyckelord: Fairclough, kritisk diskursanalys, diskurs, interpellation, konsumtion, 

performativitet, mode, klädreklam 

 

 



  

ABSTRACT 

This work examines how young women are represented and interpelled in clothing 

advertisement. The empirical data is internet advertisement from two clothing companies. The 

clothing companies have been selected because their target group is young women. Focus of 

this study lies on language and on how language contributes to the constitution of what we 

perceive as our reality, more specifically a reality of social relations, social identities and 

different belief- and knowledge systems in society. The theoretical point of departure for this 

study is Fairclough´s critical discourse analysis, Baumans theory of consumption and Butler´s 

theory of performativity. In the methodological section, different tools for analysis is used, 

more specifically tools from both Faircloughs critical discourse analysis and tools from the 

visual text analysis. This study shows how women, through advertisement are represented and 

interpelled as a certain type of woman holding certain specific characteristics. She is also 

interpelled as a consumer who, through the activity of consumption, can be or become the 

type of woman which is represented in the clothing advertisement.  

 

Keywords: Fairclough, critical discourse analysis, discourse, interpellation, consumption, 

performativity, fashion, clothing advertisement 
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1 INLEDNING 

Idag lever vi i ett kapitalistiskt samhälle där konsumtion har kommit till att bli den viktigaste 

drivkraften för vårt samhälle och i våra liv (Bauman, 2009 s22). Idag konsumerar vi inte 

enbart för att klara av vardagen och överleva, utan ofta mer än vad vi faktiskt behöver. Vi kan 

ha många anledningar till att konsumera. Kanske vill vi unna oss själva något gott eller fint 

till helgen, överraska någon vi känner med en liten gåva eller belöna oss själva genom att 

köpa något som vi ”förtjänar” efter en tuff dag på jobbet eller en mödosam prestation.  

    I det kapitalistiska samhället främjas konsumtionen med hjälp av olika former av reklam, 

reklam som har för avsikt att försöka få oss medlemmar av samhället till att köpa de varor 

eller tjänster som reklamen avser. Detta görs vanligtvis genom att påvisa varans positiva 

egenskaper samt allt gott ett köp kan föra med sig (Qvarsell & Torell, 2004 s9). Allt för att 

uppmuntra konsumtionen och bättre kunna ackumulera kapital. 

    Idag möts vi av reklam i en allt större omfattning, främst på grund av att internet kommit 

att utgöra en allt viktigare del av våra sociala liv. Vi spenderar idag också allt mer tid på 

internet. Det kan exempelvis handla om de sociala medier som vi använder för att 

kommunicera med andra eller de hemsidor som vi besöker för att få inspiration inom ett 

område eller för att konsumera olika produkter eller varor. Oavsett om vi besöker sociala 

medier eller hemsidor av olika slag finns reklamen där och pockar på vår uppmärksamhet för 

att försöka få oss till att konsumera de produkter eller varor som reklamen avser. Vi kommer 

helt enkelt inte undan reklamen, den finns där vare sig vi vill eller ej.  

    I vår undersökning studerar vi klädreklam, ett vidsträckt förekommande fenomen på 

internet och som vi ofta möts av när vi surfar runt bland olika sociala medier och webbplatser. 

I denna klädreklam ser vi bland annat bilder på kvinnor iklädda olika plagg och accessoarer 

samt kan läsa om säsongens hetaste trender och mode. Klädreklam är också i de allra flesta 

fall tydligt uppdelad i ett motsatsförhållande mellan man och kvinna, där både egenskaper och 

typer av plagg och accessoarer förknippas med den manliga respektive kvinnliga identiteten. 

Identitet är ett komplext begrepp som utifrån en teoretisk utgångspunkt kan definieras på 

olika sätt. Här utgår vi utifrån att identitet är något som avgränsar och fastställer individens 

tillhörighet, med betoning på likhet och skillnad. Identitet markerar också social tillhörighet 

och är en pågående process som sker i det sociala livet (Hammrén & Johansson, 2009 s41). I 

denna undersökning har vi valt att avgränsa oss till den kvinnliga identiteten och den 

klädreklam som riktar sig till kvinnor. 

    I klädreklam för kvinnor finns ofta en tydlig åldersindelning för den målgrupp som 

reklamen är avsedd för. Här har vi valt att koncentrera oss på den klädreklam som vi uppfattar 

som avsedd för målgruppen unga kvinnor. Att vi ser klädreklamen som avsedd för 

målgrupperna unga kvinnor grundar vi på den ålder som modellerna i bilderna verkar vara i, 

där samtliga enligt vår uppfattning är någonstans mellan 16-35 år. Vi tänker oss också att 

åldern på modellerna i reklamen speglar den målgrupp som reklamen är avsedd för. Här är vi 

medvetna om att vi genom vårt uttalade åldersintervall gjort en avgränsning för vilka kvinnor 

som kan benämnas unga. Det är tänkbart att kvinnor som är äldre än 35 år även de kan känna 

sig unga och betraktas som unga av andra. Att vara ung idag är också något som inte enbart 

beror på ålder, utan även handlar om livsstil och levnadssätt. Individen ses också idag som 

ung under en längre tidsperiod än förr, varför det kan vara svårt att precis definiera vem som 

är ung. Här har vi ändå behövt göra en avgränsning för att kunna prata om hur vi uppfattar 
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den reklam och den målgrupp som reklamen är avsedd för. Vi har också valt att lägga vårt 

undersökningsfokus vid det som kan betraktas som ett språkligt innehåll i klädreklamen, 

närmare bestämt vid de bilder och reklamtexter som klädreklamen utgörs av.  

    Att undersöka språket betyder att diskurser studeras, där diskurser kan förstås som ett sätt 

att tala om verkligheten på som skapar representationer av och konstituerar det sociala livet 

(Fairclough i Wetherell, Taylor & Yates, 2001 s235). Diskurser är också ideologiska, där 

ideologi utgör antaganden om verklighetens beskaffenhet, värderingar och handlingsnormer 

(Nationalencyklopedin.se). Att diskurser är ideologiska betyder att de positionerar individen 

som subjekt på olika sätt. Denna process av positionering kallas för interpellation och innebär 

att språket skapar en social position i det sociala livet som individen förväntas ”ta” eller 

identifiera sig med. Med de olika sociala positionerna som skapas kommer också 

förväntningar på subjektet att svara an på det sätt som diskursen förväntar (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000 s22,48). När vi talar om diskurs blir också begreppet makt centralt, 

eftersom makt oundvikligen är en del av språket. Denna makt görs ofta osynlig eftersom den 

döljs av de sanningar som produceras inom ett visst område och nått status av allmänt 

vetande. (Fairclough i Wetherell, Taylor & Yates, 2001 s230; Winther Jørgensen och Phillips, 

2000 s79). Relevansen med att undersöka klädreklam som riktar sig till unga kvinnor ligger 

enligt oss i att klädreklam innehåller en dold makt som enligt vår mening behöver 

synliggöras. Det har nu blivit dags att gå över till att presentera undersökningens syfte och 

frågeställningar.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera hur den unga kvinnan representeras i och 

interpelleras av klädreklam. Vi menar att detta är viktigt eftersom den språkligt inbyggda 

makten i klädreklam som ofta förblir dold för det otränade ögat behöver synliggöras. Här 

hoppas vi kunna ”dra fram den dolda makten i ljuset” och bidra till ett kritiskt förhållningssätt 

till de representationer och de förväntningar som klädreklamen bidrar till att producera. Det 

betyder att vi har för avsikt att lyfta fram och kritiskt granska de representationer som görs av 

den unga kvinnan och tydliggöra vilka förväntningar hon står under. Detta med ett 

emancipatoriskt syfte. De frågeställningar som kommer vägleda vårt arbete blir således 

följande: 

 

- Hur representeras den unga kvinnan i klädreklam? 

- Hur interpelleras den unga kvinnan av klädreklam? 

1.2 Disposition 

I det förestående arbetet kommer vi att börja med att ge en överblick över den forskning som 

gjorts kring området reklam, interpellation, mode, kläder och identitet. Efter detta går vi 

vidare till att presentera de teoretiska utgångspunkter vi antagit i vår egen undersökning. Som 

vi kommer att se, har vi valt att använda oss av Faircloughs kritiska diskursanalys, Baumans 

teori om konsumtion samt av Butlers teori om performativitet. Efter teoripresentationen går vi 

över till att redogöra för den metod och de analysverktyg vi valt att tillämpa vid analysen av 

det insamlade datamaterialet. Som vi kommer se, har vi valt att kombinera några av 

Faircloughs egna analysverktyg med verktyg från den visuella textanalysen. Efter detta 

presenteras det empiriska materialet för studien samt hur vi själva gått tillväga under vår 
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undersökning. Här handlar det bland annat om hur urvalet gått till, vårt förhållningssätt till det 

vi undersökt, våra metodologiska begränsningar, våra etiska överväganden samt de 

kvalitetskriterier vi utgått från. När vi väl redogjort för detta, går vi över till att presentera det 

resultat vi kommit fram till genom vår analys av klädreklamen. I den efterföljande 

diskussionsdelen förs en diskussion om resultatet och uppsatsens olika delar, för att avslutas 

med en referenslista på samtliga källor vi använt oss av i vårt arbete. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Sökandet och framtagandet av tidigare forskning gjordes till en början utifrån vårt eget 

undersökningsområde, samt utifrån vår egen undersöknings syfte och frågeställningar. Det 

betyder att fokus från början låg vid att hitta artiklar som handlade om just reklam och 

interpellation, något som visade sig vara mycket svårt att hitta. Därför valde vi att utöka vårt 

sökande av den tidigare forskningen till att röra andra vad vi tror är relevanta områden inom 

reklam.  

    Vid det inledande skedet av framtagande av den tidigare forskningen användes sökord som 

exempelvis ”Interpellation and Advertising”, ”Fashion and Advertising”, ”Advertising 

strategies” och ”Advertising and Technique” på de olika databaserna Social Science Citation 

Index, Social Service Abstracts samt Sociological Abstracts. Dessa sökord användes för att vi 

själva menade att dessa låg nära området reklam och interpellation, vilket vi själva avsett att 

undersöka. Något som är viktigt för att kunna se om vår undersökning styrker eller går emot 

de tidigare forskningsresultaten. Vid användningen av sökorden ovan hittade vi emellertid 

inte tillräckligt med relevanta studier för vår egen undersökning. Om detta beror på att det 

faktiskt inte finns forskning kring just detta, eller om det är vi som brustit i vår förmåga är 

svårt att veta. Vi vill ändå poängtera att vi, utefter vår största förmåga, gjort allt för att få fram 

just den forskning som har med reklam och interpellation att göra. Vi har kombinerat de olika 

sökorden på olika sätt, använt orden enskilt och läst igenom ett omfattande 

forskningsmaterial.  

    Vid utökandet av tidigare forskning inom och kring området reklam användes sökord som 

exempelvis ”Advertising and effect”, ”Fashion and Identity” och ”Advertising and Identity”, 

på samma databaser som tidigare. Valet av just dessa sökord grundar sig på att vi själva 

menar att reklamområdet inbegrips av mode, kläder och identitet, samt kan tänkas ge olika 

effekter och påverkningar på individen. Vi är medvetna om att dessa sökord kommer från våra 

egna förutfattade meningar om reklamens karaktär och egenskaper. Framtagandet av tidigare 

forskning är emellertid en process och handlar hela tiden om att göra olika val och 

avgränsningar, och dessa var just de sökord vi valde. Vi menar att de studier vi fått fram 

genom just dessa sökord ändå är relevanta för vår undersökning eftersom de kan bidra till att 

skapa en bredare och mer övergripande bild av reklamens karaktär.  

    Sammantaget har vi gått igenom ca 100 olika studier, varav de tio mest relevanta valdes ut 

för att presenteras i vår egen undersökning. Utifrån de utvalda studierna utkristalliserades 

följande fem olika teman; Individualisering, Nya identiteter och resan mot individualitet, 

Identitet och ideal, Konstruktionen av identitet med hjälp av kläder och reklambildens 

effekter. Nedan redogör vi närmare för just den tidigare forskning vi valt att använda oss av. 
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2.1 Individualisering 

I Pajniks och Lesjak-Tuseks (2002) kvalitativa fallstudie undersöktes hur samtida 

reklamdiskurser i Slovenien interpellerar individer som subjekt. Studiens 

undersökningsmaterial utgjordes av reklam som avsåg mobiltelefoner. Denna studie visar att 

den övergripande reklamdiskursen i Slovenien har förändrats sedan 1990 fram tills nu. Idag är 

reklamen mer individualiserad på så vis att den främjar individualitet eller individuell 

identitet, till skillnad från innan 1990, då den i stället främjade kollektiva mål. Studien visar 

även att reklamen i Slovenien idag blivit mer visuellt aggressiv i den mening att den är 

kompromisslös och uppmanar konsumenter att köpa för att på så vis uppnå ett önskvärt 

levnadssätt. Till skillnad från detta, var reklamens syfte innan 1990 enbart att ge betraktaren 

information om själva produkten. För vår undersökning är denna studie relevant på så vis att 

den förklarar hur reklamen har kommit att förändras under de närmaste åren. Reklamen i 

Slovenien ser inte ut som den alltid har gjort, och utefter vår egen erfarenhet stämmer 

Sloveniens nutida aggressiva reklam väl överens med den vi själva möts av i vårt eget land 

och samhälle idag.  

 

I en kvalitativ studie gjord av Delhaye (2006) i Nederländerna, undersöktes och 

demonstrerades på vilket sätt arenan av mode, som en komponent av den konsumistiska 

kulturen, har varit en viktig del av individualiseringen av kvinnlig identitet. Studiens 

undersökningsmaterial bestod av olika nummer av två holländska modetidningar mellan 

1880-1920. Dessa modetidningar illustrerade modemedvetna kvinnor vars liv bestod bland 

annat av tebjudningar, eftermiddagspromenader och besök på teatern. Resultatet i denna 

studie visar att modediskursen har varit en viktig faktor i den kvinnliga 

individualiseringsprocessen. Delhaye (2006) menar att redaktörerna för de två 

modetidningarna inte enbart lärt kvinnor att uppfatta sig själva som unika, utan även som 

moderna självmedvetna konsumenter fria att välja sitt utseende efter det ramverk som 

modeexperter själva bestämt. Denna studie är relevant för oss på så vis att den likt nutida 

studier visar en individualiseringsprocess, där större vikt läggs vid utformandet av det egna 

jaget. Att reklammaterialet i denna studie utgörs av tidningsreklam (till skillnad från vårt 

internetbaserade reklammaterial) ser vi inte som en nackdel, det bara visar att 

individualiseringsprocessen började redan innan internets uppkomst. Individualiseringen har 

alltså tidigare varit och är fortfarande en viktig del inom reklam.  

2.2  Nya identiteter och resan mot individualitet 

I den tidigare nämnda studien utförd av Pajnik och Lesjak-Tusek (2002), där samtida 

reklamdiskursers interpellation av individen som subjekt undersöktes, var syftet att se vilka 

strukturer och tekniker som användes i reklamdiskursen från mobiloperatören Mobitel. I 

analysen av reklamdiskursen användes ett semiotiskt-strukturalistiskt förhållningssätt för att 

diskutera den denotativa och konnotativa meningen av reklamdiskursen, samt för att peka på 

dess ideologiska natur och lovord om nya identiteter och önskade livsstilar. 

  Resultatet av den analys Pajnik och Lesjak-Tusek (2002) gjort av reklamdiskursen från 

Mobitel, visar att text och bild kombineras på ett sätt som skapar en objektiv, neutral och 

trovärdig representation och konstruktion av verkligheten. Ofta presenteras även 

reklambilderna utan den specifika produkt som avses. Reklamdiskursen utgörs istället av 

bilder på olika människor som representerar mobiloperatören. I reklamdiskursen används 

olika tekniker för att fånga betraktarens intresse, mer specifikt svartvita foton för att attrahera 

betraktaren. Som Pajnik och Lesjak-Tusek (2002) ser det, konnoterar nämligen svartvita foton 
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i reklamdiskursen till mode, vilket enligt författarna kan bidra till ett större intresse hos 

konsumenterna. En annan teknik som används, är att samtliga reklambilder på något sätt 

relateras till en historia. Detta görs antingen med hjälp av olika bilder som steg för steg visar 

någon form av aktivitet, eller med hjälp av en specifik bakgrund i bilden som visar en kontext 

med historisk innebörd.  

  Enigt Pajnik och Lesjak-Tusek (2002) skapar reklamdiskursen även en inre röst hos den 

avsedda produkten som säger till konsumenterna att ”jag är den du behöver, den du önskar 

och den du har saknat”. Denna inre röst förmedlar inte bara de bra sakerna som kan komma 

med köpandet av produkten, utan även de dåliga sakerna som kan inträffa vid utebliven 

konsumtion av densamma. Reklamdiskursen beskriver inte heller telefonen som den maskin 

och metod för kommunikation som den är, utan istället som en produkt som ger möjligheter 

till vänskap, ett njutbart sällskap, ett bra liv eller nya och bättre identiteter. Enligt Pajnik och 

Lesjak-Tusek (2002) skapar mobiloperatören genom reklamdiskursen löften, försäkringar och 

illusioner om vad konsumenten skulle kunna uppnå, om hen bara införskaffade sig den nya 

produkten. Vi själva anser att denna studie är relevant för vår egen undersökning på så vis att 

den direkt handlar om interpellation och reklam, vilket vi själva har för avsikt att undersöka.  

 

I den kvalitativa studien gjord av Kim, Lloyd och Cervellon (2015) var syftet att undersöka 

socialt och kulturellt skapade implicita meningar av olika lyxmärken. Deltagarna i denna 

studie bestod av kvinnor i åldrarna mellan 25-55 från Australien, Frankrike och Sydkorea. 

Deltagarna exponerades inledningsvis för två olika reklambilder från något av 

designermärkena Hermes, Louis Vuitton, Gucci eller Chanel. Efter detta fick samtliga 

deltagare fylla i ett semistrukturerat frågeformulär där de fick beskriva de olika 

reklambilderna med narrativa berättelser/historier. Utifrån forskarnas textanalys av dessa 

narrativa berättelser/historier, utkristalliserades 7 olika teman. Resultatet visar att de teman 

som nämndes mest frekvent, och därmed även är de starkast kulturellt skapade implicita 

meningarna av olika lyxmärken, är temana status och skönhet. Enligt forskarna visar detta på 

att det finns en gemensam motivation bland deltagarna till att äga lyxmärkesprodukter, för att 

på så vis förstärka den personliga identiteten av status och skönhet. Resultatet visar även att 

konsumenter sitter på djupt hållna implicita myter och fantasier om lyxliv. Enligt forskarna är 

det just när reklambilder från olika lyxmärken erbjuder en väg till uppfyllelse av 

konsumentens önskan samt en resa mot individualitet, som denne kommer till att känna ett 

engagemang gentemot reklamen och dess produkter. För vår undersökning är denna studie 

relevant för att den visar hur reklamens innehåll och formandet av identitet hänger samman. 

Som studien visar kan individen, med hjälp av reklamens lyxmärkesprodukter, skaffa sig den 

identitet som enligt individen själv är fylld av status och skönhet. 

2.3 Konstruktionen av identitet med hjälp av kläder 

I den kvalitativa studien gjord av Newholm och Hopkinson (2009) var syftet att undersöka 

konsumenters förståelse av självet. Denna studie utfördes i England och deltagarna bestod av 

27 universitetsstuderande kvinnor och män. Datainsamlingen utgjordes av återkommande 

telefonsamtal samt deltagarnas skrivna berättelser efter att de shoppat, för att fånga 

deltagarnas dagliga liv och aspekter av självet. Utifrån datainsamlingen skapades teman, vilka 
sedan kompletterades med triadiska-intervjuer där deltagarna bestod av både den ursprungliga 

deltagaren och forskaren samt en vän eller familjemedlem. Detta för att forskarna skulle 

kunna se eventuella identitetsförhandlingar hos studiens deltagare. Studiens resultat visar att 

konsumtion, speciellt av kläder, utgör ett viktigt element i deltagarnas förståelse av självet. 

Det är en förståelse som främst handlar om unikhet, individualitet och rationella val. Studien 
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visar att deltagarna ser sig själva som individuella självständiga och rationella väljare, som 

genom konsumtion av kläder kan skapa ett unikt själv. Studien visar även att de olika 

deltagarna inte jämför sig själva med andra eller refererar till någon gruppidentitet, utan att de 

i stället skapar kontraster för att göra sig själva unika. Denna studie är intressant för oss på så 

vis att den studerar just kläder och identitet, vilket handlar om det område vi själva kommer 

att studera. Även om vi inte direkt undersöker identitetsskapande med hjälp av kläder, utgörs 

vårt datamaterial av klädreklam som interpellerar kvinnan till att ”ta” vissa sociala identiteter. 

Som vi kommer att se, utgör klädesplaggen en viktig del i denna interpellationsprocess.  

 

I den kvalitativa longitudinella studien gjord av Rademacher (2007) var syftet att undersöka 

vilken roll kläder har för nyblivna collegestudenters identitetsförhandling. Deltagarna bestod 

av 19 kvinnliga och manliga studenter som gått från high school och precis börjat på college. 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes under två 

tillfällen. Det första under september månad, och det andra under november-december samma 

år. Resultatet visar att kläder spelar en viktig roll i förändringen av identitet hos de deltagande 

collegestudenterna. Genom att justera sina kläder kan collegestudenterna kommunicera olika 

sociala identiteter, vilka passar in bland gruppnormen i collegekulturen. Det visade sig även 

att collegestudenterna oftast efterliknar stilen som de sett på skolområdet, för att just 

kommunicera en lämplig collegeidentitet samt förstärka sin egen föreställning av sig själv 

som en mogen collegestudent. Resultatet visade även att de manliga deltagarna var mindre 

benägna att justera sin garderob drastiskt för att passa in i college kulturen än vad de 

kvinnliga deltagarna var. Likt studien ovan är också denna undersökning relevant för att den 

handlar om kläder och identitet, ett område som ligger nära det vi själva har för avsikt att 

undersöka.  

 

I den kvalitativa studien gjord av Saucier (2011), var syftet att undersöka på vilket sätt unga 

konstruerar individuell och social identitet med hjälp av mode. Deltagarna bestod av 16 

kvinnor och män i åldrarna 18-25 år från Kap Verde. Datainsamlingen bestod av deltagande 

observation med formella och informella intervjuer som genomfördes under ”independence 

festival” i Kap Verde. Resultatet visar att mode är avgörande när det kommer till 

konstruktionen av både individuell och social identitet. Mode avslöjar nämligen människor, 

på så vis att den separerar människor in i olika grupper. Det kan exempelvis handla om 

grupper som svarta, vita, rika, fattiga, de som gillar hiphop etc. När det kommer till den svarta 

hiphopkulturen, är det inte bara hudfärgen som bidrar till förståelsen av identitet, det gör även 

kläderna och accessoarer av olika slag. Genom att bära de plagg som hiphopkulturen utgörs 

av, autentiseras och främjas den svarta identiteten. Modet blir på så vis signifikant när det 

kommer till att kommunicera en ärlig svart identitet. Likt de två studierna ovan är även denna 

studie relevant för oss för att den handlar om kläder och mode i förhållande till skapandet av 

identitet. 

2.4 Identitet och ideal 

I den kvantitativa studien gjord av Wängqvist och Frizén (2013), var syftet att undersöka 

formandet av identitet i relation till känslan för den egna kroppen samt internalisering av 
kroppsideal. Deltagarna bestod av svenska tjejer och killar. Studien utgjordes av ett 

longitudinellt projekt där data samlades in med hjälp av enkäter vid fyra olika tillfällen. Vid 

det första tillfället deltog 960 stycken tioåringar. Deltagarna följdes upp när de var 13, 16 och 

18 år, för att fånga olika aspekter av ungas utveckling i formandet av deras identitet. Vid den 

sista datainsamlingen kvarstod 714 deltagare av de ursprungliga 960. Resultatet visar att 
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ungas identitetsformande, känslan för den egna kroppen samt internalisering av kroppsideal är 

relaterade till varandra. Det visar även att tjejer är mer benägna till att utforska den egna 

identiteten samt göra fler interpersonella identitetsåtaganden än killar. Detta var relaterat till 

tjejers vilja om att skapa positiva tankar hos andra, om det egna sättet att framställa sig själva. 

Till skillnad från detta, tog inte killarna lika mycket hänsyn till andras uppfattningar om dem. 

Resultatet visar även att tjejer har en sämre känsla för den egna kroppen samt att de 

internaliserar kroppsideal till en högre grad än vad killar gör. Sammantaget visar alltså studien 

att tjejer formar sin identitet utifrån hur de tror att andra uppfattar dem, samt utifrån graden av 

internalisering av samhällets kroppsideal. Medan killar till större grad formar sin identitet 

utifrån den egna uppfattningen om sig själv och sin kropp.  

    Att vi valt att presentera en kvalitativ studie skulle man kunna vara kritisk till eftersom vi 

själva valt att göra en kvalitativ studie. Vi är medvetna om att kvantitativ och kvalitativ 

forskning skiljer sig i dess ontologiska och epistemologiska utgångspunkter, det vill säga att 

synen på verkligheten och kunskapsinhämtningen ser olika ut. Vi ser emellertid inte vårt val 

av denna typ av studie som ett problem, utan snarare ett sätt att visa en bredare bild av och 

kring det fenomen vi kommer att undersöka. Eftersom vi i vår undersökning kommer att 

studera klädreklam avsedd för kvinnor anser vi att denna studie är relevant på så vis att 

reklambilderna på modellerna kan bidra till att skapa ett samhälleligt ideal som kvinnor kan 

komma att internalisera och forma sin identitet utifrån.  

2.5 Reklambildens effekter 

I Harper och Tiggermanns (2007) kvantitativa studie, med experimentell design, var syftet att 

undersöka effekterna av exponering för medias bilder när det kommer självobjektifiering. 

Deltagarna i denna studie bestod av kvinnliga universitetsstudenter från Australien. 

Kvinnorna exponerades för tre olika uppsättningar av reklambilder, en på en smal idealiserad 

kvinna, en på en smal idealiserad kvinna och en man, samt ett dokument med flertalet bilder 

på reklam utan modell. Resultatet i denna studie visar att de kvinnor som exponerades för 

reklambilder på just smala idealiserade kvinnor demonstrerade högre nivåer av 

självobjektifiering, viktrelaterad ångest, dåligt humör och missnöje med kroppen, jämfört med 

de kvinnor som exponerades för dokumentet med flertalet bilder på reklam utan modell. 

Denna studie har vi valt att presentera med bakgrund av samma anledning som vi valt att 

presentera den förra. Vi har också valt den för att göra det tydligt vilka effekter reklam kan ha 

på betraktaren. Vi menar att detta är viktigt eftersom visuella reklambilder har fått en större 

betydelse i vårt dagliga liv. 

 

I Yamamiya, Cash, Melnyk, Posvac och Posvac (2004) kvantitativa experimentella studie var 

syftet att undersöka de effekter internalisering av medias ideal har på kvinnor. Deltagarna i 

denna studie utgjordes av vita kvinnliga universitetsstudenter i åldrarna 18-29 i USA. Under 

experimentet visades olika bilder på mode-modeller ur olika kvinnotidningar, vilka enligt 

forskarna utgjordes av just medias ideal. Studien bestod även av en kontrollgrupp, vilka 

endast exponerades för bilder på bilar. Resultatet i denna studie visar att de kvinnor som 

exponerades för ett smalt och vackert ideal i endast fem minuter rapporterade en negativ 

uppfattning om den egna kroppen. Detta var något som speciellt kunde ses bland de unga 
kvinnor som internaliserat medias ideal, men även hos de kvinnor som visade tendenser till 

social jämförelse. Denna studie har vi valt av samma anledning som den förra. 

 

I Halliwell och Dittmars (2004) kvantitativa experimentella studie var syftet att undersöka hur 

olika reklambilder påverkar kvinnors ångest inför sin egen kropp, samt hur effektiva olika 
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typer av reklambilder är när det kommer till säljandet av en viss typ av produkt. Deltagarna i 

studien bestod av studerande kvinnor i England mellan 19–67 år. I experimentet visades tre 

olika typer av reklambilder för deltagarna. Dessa bilder bestod dels av traditionellt smala 

modeller, normalstora modeller, samt bilder på ett landskap utan modell. Samtliga 

reklambilder marknadsförde samma typ av produkt. I studien användes samma kvinna på de 

två olika typer av reklambilder som innefattade en modell när produkten skulle visas. 

Forskarna photo-shoppade nämligen den smala modellen till en normalstor modell, för att 

modellerna på reklambilderna skulle ha samma utseende i ansiktet. Värt att nämna är att en 

pilotstudie genomfördes innan experimentet för att säkerställa att de två olika bilderna av 

samma kvinna upplevdes som lika attraktiva. Resultatet visar att de kvinnor i experimentet 

som internaliserat sociokulturella attityder rörande utseende hade en hög ångest inför sin egen 

kropp. Resultatet visade även att bilder på normalstora, attraktiva modeller var lika effektiva i 

reklam som bilder på smala attraktiva modeller. Vårt val att presentera denna studie gjordes 

delvis utifrån samma anledning vi valt att presentera de tre föregående kvantitativa studierna. 

Vi valde den även för att göra det tydligt vilka effekter reklam kan ha på betraktaren, samt för 

att uppmärksamma forskningen som gjorts kring relationen mellan modellens storlek och 

säljandet av en viss produkt.  

2.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen som presenterats här ovan visar att reklamen har blivit alltmer 

inriktad mot individualitet. Det har den blivit på så vis att den lovordar nya identiteter, 

livsstilar och en resa mot personlig individualitet. Forskningen visar även att reklamen i sig 

har bidragit till den kvinnliga individualiseringsprocessen, där kvinnors individualitet har 

blivit allt viktigare. En annan sak som visas i den tidigare forskningen är att reklam 

interpellerar individen som subjekt. Det är en interpellation som utgörs av olika strukturer och 

tekniker för att fånga betraktarens intresse samt för att skapa ett engagemang hos betraktaren 

för den specifika produkten i reklamen.  

    Andra studier visar att mode och kläder utgör en viktig roll när det kommer till både 

individuell identitet och gruppidentitet. Det är just genom konsumtionen som individen 

kommer till att känna sig unik och individuell, då hen själv upplever sig kunna välja att 

framställa sig själv med hjälp av kläder. Individen kan också välja att klä sig utefter och i 

enlighet med olika gruppnormer för att bli en del av en grupp med en specifik och särpräglad 

identitet.  

    Tidigare forskning visar även att reklambilder på kvinnor blir det ideal som andra kvinnor 

jämför sig med, vilket kan leda till höga nivåer av ångest och missnöje med den egna 

kroppen. Många kvinnor förstår och uppfattar sig själva nämligen i relation till dessa bilder 

och andra kroppsideal som finns i samhället. När somliga kvinnor formar sin identitet spelar 

kroppsideal och sociokulturella attityder rörande utseende alltså en stor roll.  

    Med hjälp av denna tidigare forskning har vi, som vi tidigare nämnt, velat bidra till att 

skapa en bredare och mer övergripande bild av reklamens karaktär. Reklam är ett komplext 

fenomen som handlar om så mycket mer än att enbart påverka oss till att konsumera en vara 

eller tjänst. Som den tidigare forskningen visar utgör reklamen en viktig del i vårt 

identitetsskapande. Den ger oss en möjlighet att vara individuella individer, den skapar 
sociala identiteter men den kommer också med olika konsekvenser för individen, i synnerhet 

för kvinnor.  

    Med vår presentation av den tidigare forskningen har vi också framfört orsakerna till varför 

vi överhuvudtaget skall undersöka hur klädreklam interpellerar den unga kvinnan som 

subjekt. För det första har vi inte funnit någon forskning som studerar just detta. För det andra 
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menar vi att det är viktigt att undersöka hur klädreklam interpellerar den unga kvinnan som 

subjekt eftersom vi i de allra flesta sammanhang och på de flesta platser vi besöker möts av 

klädreklam som skapar en bild av hur kvinnan i dagens samhälle skall vara (något som enligt 

den tidigare forskningen också skapar sociala konsekvenser av olika slag).  

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi kommer att utgå 

från i vår undersökning. Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för undersökningen 

utgörs av Faircloughs kritiska diskursanalys. Vid en kritisk diskursanalys förespråkas 

användning av andra sociologiska teorier för att kontextualisera och sätta de diskurser som 

funnits vid analysen i ett bredare sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s90). För 

att kontextualisera och sätta de diskurser vi funnit i vårt analysarbete i ett bredare 

sammanhang har vi valt att använda oss av Baumans teori om konsumtion samt Butlers teori 

om performativitet. Senare i detta avsnitt beskrivs dessa teoretiska utgångspunkter närmare.  

3.1 Teori och metod som paket 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000 s10,13) utgörs det diskursanalytiska 

angreppssättet av en paketlösning där teori och metod är sammanlänkade med varandra. Detta 

paket innehåller för det första ontologiska och epistemologiska premisser rörande språkets 

roll i den sociala konstruktionen av världen, för det andra innehåller det teoretiska modeller 

och metodologiska riktlinjer för hur forskningsområdet skall närmas och för det tredje 

specifika tekniker för språkanalys. Vidare är diskursanalysen inte en enhetlig metod med 

givna ramar för hur analysen skall genomföras, utan metoden bör i varje undersökning 

skräddarsys utifrån undersökningens syfte, frågeställningar och det undersökningsmaterial 

som finns (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s90). Här nedan kommer vi att redogöra för 

samtliga teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda oss av i vår undersökning. 

3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är social praktik, diskurs, ideologi, hegemoni och 

makt mycket centrala. Till att börja med ser Fairclough det sociala livet som ett 

sammankopplat nätverk uppbyggt av olika sociala praktiker. Dessa sociala praktiker ses som 

mer eller mindre stabila sätt att handla och agera. Det är handlingar som även bidrar till att 

producera det sociala livet och den verklighet vi lever i. Av Fairclough sätts dessa handlingar 

också i ett dubbelt perspektiv då de både är konkreta individuella och kontextbundna, 

samtidigt som de är institutionaliserade och socialt förankrade i samhället vilket medför en 

viss regelbundenhet. 

Samtliga sociala praktiker inbegrips även av olika typer av element, vilka är dialektiskt 

relaterade till varandra samt icke reducerbara till någon av de andra. De olika elementen 
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utgörs av produktiv aktivitet, produktion av mening, sociala relationer, sociala identiteter, 

kulturella världen samt medvetande och språk (Fairclough i Wetherell, Taylor & Yates, 2001 

s234; Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s25). Den klädreklam vi tänkt att undersöka kan 

utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys ses som både en individuell och kontextbunden- 

och en institutionaliserad och socialt förankrad social praktik. Klädreklamen är individuell 

och kontextbunden på så vis att klädreklamens innehåll ofta varierar mellan olika klädföretag 

och ser annorlunda ut beroende på innevarande säsong och dess olika trender. Klädreklamen 

är också en institutionaliserad och socialt förankrad handling på så vis att den är regelbunden 

och görs med avsikt att upprätthålla försäljningen och konsumtionen av de olika varorna 

klädkedjorna själva har att sälja.  

    Inom den kritiska diskursanalysen läggs ett speciellt fokus vid den språkliga praktikens 

konstituering av det sociala livet. För att tala om språk (text, tal och bild), använder 

Fairclough begreppet diskurs. Fairclough ser diskurser både som en social praktik varigenom 

individer agerar mot världen och varandra, samt som en diskursiv praktik genom vilken den 

sociala världen representeras, konstitueras och ges mening utifrån olika perspektiv. Dessa 

diskurser reproducerar och förändrar även kunskap, identiteter och sociala relationer samtidigt 

som diskurserna också formas av andra sociala praktiker och strukturer i samhället 

(Fairclough, 1992 s63; Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s67-68,72). Den klädreklam vi 

tänkt att undersöka betraktas alltså utifrån dessa antaganden omfatta diskurser som både kan 

återskapa och förändra kunskap, identiteter och sociala relationer i vårt samhälle.  

    När det kommer till ideologi, ser Fairclough det som betydelse i maktens tjänst. Närmare 

bestämt som de betydelsekonstruktioner i diskursen som bidrar till produktion, reproduktion 

och transformation av olika maktrelationer. Dessa ideologier blir som mest effektiva då de når 

status av ”allmänt vetande” och betraktas som naturliga. Diskursens betydelse (ideologin) 

konstituerar även samhällets olika sociala relationer, sociala identiteter samt dess tro- och 

kunskapssystem. Genom att yttra sig om ett fenomen eller ett område skapas alltså både 

möjligheter och begränsningar för vad som är möjligt att tänka och göra. Fairclough menar 

också att diskurser är ideologiska, vilket gör att de bidrar till att upprätthålla eller förändra 

maktrelationerna i samhället. Det ideologiska i diskurserna organiserar även det sociala livet i 

samhället samt positionerar individen inom det sociala livet (Fairclough, 1992 s87,92; 

Fairclough i Wetherell, Taylor & Yates, 2001 s232-233; Winther Jørgensen & Phillips, 2000 

s79).  

   Hegemoni är ett begrepp som används för att tala om ledarskap såväl som dominans över de 

ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska domänerna av samhället. Hegemoni är 

något som upprättas genom samtycke bland olika grupper eller klasser i samhället och som 

tillsammans bestämmer hur samhället för närvarande skall organiseras. Utöver detta är 

hegemonin aldrig stabil, den utgör alltid en arena för kamp och är i en ständigt ostabil jämvikt 

(Fairclough, 1992 s92). Det som gör den kritiska diskursanalysen relevant för oss är just 

synen på diskurs, ideologi, makt och hegemoni. Med vårt syfte att undersöka representationen 

och interpellationen av den unga kvinnan som subjekt, erbjuder Fairclough oss ett värdefullt 

teoretiskt ramverk att utgå ifrån för att angripa vårt undersökningsområde: diskurs för att vi 

lägger fokus vid språkets roll i representationen och interpellationen av den unga kvinnan som 

subjekt, samt ideologi och makt för att vi har för avsikt att avslöja diskursernas ideologiska 

effekter.  

 

Vi har nu presenterat de grundantaganden från Faircloughs kritiska diskursanalys som vi valt 

att använda i vår studie av klädreklam som riktar sig till unga kvinnor. Som vi tidigare nämnt 

förespråkas användning av andra sociologiska teorier för att kontextualisera och sätta de 

diskurser som upptäcks under analysen i ett bredare sammanhang. För att göra detta har vi 

valt att använda Baumans teori om konsumtion samt Butlers teori om performativitet. 

Grunden till varför vi valt att använda oss av Baumans teori om konsumtion är för att vi ser 
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det som en lämplig teori att använda för det undersökningsområde vår studie utgörs av. 

Reklam och konsumtion går nämligen hand i hand eftersom reklamens uppgift är att försöka 

påverka oss människor till att köpa en vara eller tjänst, och på så vis främjas också det 

konsumtionssamhälle vi idag lever i. Att använda Baumans teori om konsumtion ser vi därför 

som lämpad för att sätta resultatet av diskursanalysen av klädreklam i ett bredare 

sammanhang. Anledningen till att vi valt att använda oss av Butlers teori om performativitet 

är på grund av att vi även kommer att utgå från ett genusperspektiv i vår undersökning. Vi 

menar att Butlers teori är lämplig att använda eftersom den i uppsatsen kan bidra med att ge 

en förståelse för hur det vi uppfattar som genus kan ses som socialt skapat och något byggs 

upp över tid genom individens regelmässiga görande. Med detta sagt går vi nu över till att 

redogöra närmare för Baumans teori om konsumtion och Butlers teori om performativitet.  

3.3 Baumans teori om konsumtion 

Enligt Bauman lever vi idag i vad som kan kallas för ett konsumtionssamhälle. I detta 

samhälle har marknadens olika varor fått en allt större betydelse för vilka vi är och vem vi kan 

komma att bli. Det är nämligen så att vår subjektivitet skapas av våra egna inköpsval av de 

varor som finns att tillgå på marknaden. Närmare bestämt av de löften som försäljarna ger om 

de positiva egenskaper en specifik vara för med sig (Bauman, 2008 s22). 

    Dagens konsumtionssamhälle utgörs även av en flytande karaktär där social förändring sker 

mycket snabbt. För att tala om dessa snabba förändringar används begreppet pointillistisk tid, 

vilket pekar mot en tid som utmärks av ombytlighet och brist på sammanhang. Under en 

sådan typ av tid, finns ingen plats för gradvisa framsteg i våra egna förehavanden och vår 

strävan efter att nå det ideala målet. Vi kan och borde alltså nå idealet just i detta, eller 

nästkommande ögonblick (Bauman, 2008 s40-42,45). 

    I vår konsumistiska kultur har konsumtionens aktivitet även kommit till att bli den 

viktigaste drivkraften i våra egna liv. Vi konsumerar alla dagligen, för det mesta rutinmässigt 

utan särskilt mycket planering eller eftertanke. De varor vi köper på varumarknaden kommer 

emellertid oftast med ett bäst-före-datum som signalerar när varan blir för gammal för att 

kunna betraktas som önskvärd, vilket faktiskt bidrar till att hela konsumtionsprocessen hålls 

gående (Bauman, 2008 s33-34,36,96). 

    I detta samhälle interpelleras vi även av varumarknaden, främst i egenskap av konsumenter. 

Det är ett samhälle som gynnar, uppmuntrar eller förstärker valet av en konsumistisk livsstil 

och anpassning till den konsumistiska kulturens regler. Redan från barnsben fostras och 

disciplineras vi till att sköta våra egna kroppar genom ett enskilt göra-det-själv-arbete som 

ständigt övervakas av andra. Detta göra-det-själv-arbete handlar till allra största del om att vi 

själva måste svara an på marknadens olika erbjudanden och tjänster, samt om att vi med 

konsumtionens hjälp förväntas välja att framställa oss själva på något specifikt sätt. Det är 

just genom vår konsumistiska livsstil som vi ser tecken på tillhörighet med andra, annorlunda 

uttryckt är det faktiskt varumarknaden som idag leder och förmedlar de mänskliga banden i 

samhället. Inte nog med det, det är enbart genom konsumtionen vi kommer till att bli-, och 

förbli en del av den konsumistiska kulturens gemenskap (Bauman, 2008 s62,64-66,94). De 

individer som ingår i denna kulturella gemenskap lovas tillfredsställelse av behov, längtan 

och begär, vilket i grund och botten är och faktiskt förblir omöjligt eftersom de löften som är 
förenade med olika varor ofta utgörs av en överdriven och ouppnåelig karaktär. Det är just 

denna omöjlighet till att uppnå själva tillfredställelsen som gör att vi fortsätter att konsumera, 

i hopp om att finna tillfredsställelsen nästa gång (Bauman, 2008 s56-57). 

    Att leva i konsumtionssamhället kan även skapa en rädsla för att inte räcka till. Det är en 

rädsla som är knutet till göra-det-själv-arbetet som handlar om att göra den egna kroppen till 
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en säljbar vara bland andra varor som finns att tillgå på marknaden. Denna rädsla är något 

som utnyttjas av de olika företagen, som tävlar om att vara den mest pålitliga vägledaren i vår 

strävan efter tillhörighet och tillfredsställelse av våra egna behov (Bauman, 2008 s70). 

Avslutningsvis menar Bauman (2008 s70,86,97) att individer som lever i 

konsumtionssamhället ofta upplever sig fria till att själva välja sitt eget utseende. Valet kan 

alltså uppfattas som fritt, även om det i grund och botten faktiskt är förutbestämt av självaste 

marknaden. Här är valet i stället en skyldighet, där vi är tvungna till att välja något av alla de 

utseenden som finns att tillgå på marknaden. 

    Vi har nu presenterat de för oss viktigaste utgångspunkterna inom Baumans teori om 

konsumtion i dagens samhälle. Det har nu blivit dags att presentera Butlers teori om 

performativitet.   

3.4 Butlers teori om performativitet 

Butler ifrågasätter den uppdelning och den skillnad som ofta görs mellan vad som kallas för 

biologiskt kön och kulturellt skapat genus. Uppdelningen härrör ursprungligen från 

feminismens eget försök till att upplösa de rådande tankarna kring att det biologiskt givna 

könet utgör människans öde. Med andra ord vill feminismen upplösa de deterministiska 

tankarna kring att det biologiskt givna könet för all framtid kommer till att styra vem 

subjektet faktiskt är och kommer till att vara (Butler, 1990 s8).  

    Enligt feminismen är det nämligen inte enbart det binära systemet av de biologiska könen 

”kvinna” och ”man” som existerar, utan även kulturellt skapade uppfattningar om vad som är 

just kvinnligt respektive manligt. Det är dessa kulturella uppfattningar som kallas för genus. 

Enligt feminismen, kan nämligen vilket som helst subjekt sägas ha eller vara antingen det ena 

eller det andra genuset, oberoende av subjektets ursprungliga biologiska kön (Butler, 1990 

s8). Detta är bara ett bland många av feminismen resonemang som Butler själv kritiserar. För 

det första, menar Butler att resonemanget är felaktigt i den bemärkelse att förhållandet mellan 

kön och genus ej går att betrakta som icke kausalt. Inte bara för att de kulturellt skapade 

meningarna om den könade kroppen inte kan följa kön på vilket sätt som helst, utan även för 

att det ursprungliga binära systemet av genus omöjligt kan utgöras av enbart två olika 

genuskategorier (Butler, 1990 s9).  

    För det andra menar Butler att kön och genus är och förblir samma sak, eftersom kön och 

genus enbart speglar varandra. Detta betyder att det vi vanligtvis uppfattar som ett biologiskt 

och pre-diskursivt kön, faktiskt är lika kulturellt konstruerat som genus. Det är, i själva verket, 

feminismens egna diskursiva praktiker som får kön att framstå som en pre-diskursiv och 

metafysisk substans. Dessa diskursiva praktiker om kön och genus sätter även ramar kring 

vad vi människor kommer till att uppfatta som begripligt (Butler, 1990 s10,12). Det kan 

exempelvis handla om vi kommer till att förstå kvinnliga och manliga attribut, samt hur vi 

kommer till att uppfatta manliga och kvinnliga egenskaper och karaktärsdrag. Det är 

emellertid inte enbart den feministiska diskursen som upprättar ett sådant ramverk. Det gör 

även andra som exempelvis den rättsliga och den naturvetenskapliga diskursen.  

    Butler själv ser genus som skapat av olika performativa handlingar, närmare bestämt som 

en repetitiv stilisering av den mänskliga kroppen. Det är en stilisering om utgörs av olika 

språkliga handlingar och gester, vilka i förlängningen skapar illusionen av ett naturligt sätt att 
vara (Butler, 1990 s45, 185). Butler menar även att det inte finns någon genusidentitet bakom 

subjektets performativa handlingar. En genusidentitet är nämligen alltid performativt 

konstituerad av de expressiva handlingar som sägs vara dess resultat (Butler, 1990 s34). Det 

finns således ingen kärna inom subjektet, ingen metafysisk substans av ett jag med en egen 

genusidentitet. För Butler är det i stället de olika performativa handlingarna i sig som över tid 
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skapar illusionen av ett stabilt och sammanhängande genus (Butler, 1990 s191). Dessa 

performativa handlingar kan exempelvis komma från subjektet själv, eller från 

representationer i media av olika slag.  

    Butler menar även att det agerande subjektet tenderar att repetera redan existerande 

performativa uttryck, eftersom koherens bland subjektets handlingar är något som föredras av 

samtliga. Främst för att detta skapar begriplighet och sammanhang för alla inblandade.  

 (Butler, 1990 s185). När det kommer till de regler som styr vilket genus som kommer till att 

uppfattas som begripligt, hänvisar Butler till det hon kallar för den heterosexuella matrisen. 

Det är en matris som utgörs av en begriplig sammansättning av vad vi vanligtvis uppfattar och 

förstår som just kön, beteenden, egenskaper samt ett begär efter det motsatta könet (Butler, 

1990 s48-106). Matrisen utgörs även av de genusnormer som skapats genom upprepning av 

olika performativa handlingar i den kultur subjektet lever. Det är genom olika former av 

förbud, utfrysning och censur som denna matris upprätthålls, och därmed även vad som 

kommer till att betraktas som en normal och naturlig form av genusidentitet (Giddens & W. 

Sutton, 2014 s205). När det kommer till frågan om social förändring, menar Butler att detta 

sker exempelvis genom parodisk repetition, eller med hjälp av olika former av misslyckanden 

till att repetera redan begripliga genusidentiteter (Butler, 1990 s192). 

    Vi har nu redogjort för de viktigaste utgångspunkterna när det kommer till hur Butler ser på 

kön och genusidentitet. I det följande går vi över till att kort sammanfatta samtliga av de 

teoretiska utgångspunkter vi utgår ifrån i vår undersökning. 

3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

För att göra det extra tydligt vilka teoretiska utgångspunkter vi själva kommer att använda oss 

av i vår undersökning har vi valt att göra en kortare sammanfattning av dem. Som vi redan 

beskrivit ligger fokus för vår undersökning vid det språkliga innehållet i klädreklamen, 

närmare bestämt vid de bilder och texter klädreklamen utgörs av. Vi tittar på hur diskurser 

både bygger upp representationer av den unga kvinnan, samt hur den unga kvinnan 

interpelleras genom diskurserna i reklamtexten. Utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt 

angreppssätt är det som vi tidigare sagt fördelaktigt att inkludera andra sociologiska teorier i 

undersökningen för att kunna kontextualisera och sätta de diskurser som upptäckts under 

analysarbetet i ett bredare sammanhang. I vår undersökning har vi valt Baumans teori om 

konsumtion samt Butlers teori om performativitet för en sådan kontextualisering. Med detta 

sagt kommer vi nu att gå över till att redogöra för undersökningens metodologiska 

utgångspunkter.   
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4 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I denna undersökning kommer vi bland annat att använda oss 

av Faircloughs kritiska diskursanalys för att studera 

klädkedjornas reklammaterial. I enlighet med den kritiska 

diskursanalysen skall analysarbetet göras i tre olika steg eller 

dimensioner (Winther Jørgensen och Phillips, 2000 s74), vilket 

illustreras i figur 4.1. En mer ingående beskrivning av de olika 

dimensionerna kommer att göras senare i detta avsnitt. 

Särskiljandet av de tre olika dimensionerna skall emellertid 

enbart ses som idealtypisk, det vill säga ett analytiskt 

tillvägagångssätt som används för att förenkla  

själva analysarbetet av ett socialt fenomen. 

 

Eftersom Fairclough inte erbjuder specifika verktyg för just bildanalys, kommer vi även att 

komplettera med analysverktyget analytiska processer från den visuella textanalysen som 

används för att analysera bilder. Vi kommer också att använda oss av analysverktyget 

språkhandlingar vid analysen av text, eftersom vi ser det som speciellt passande för vår 

undersökning av just klädreklam. För att göra det extra tydligt vilka analytiska verktyg vi 

kommer att använda oss av, har vi valt att visa dem i en översiktlig modell här nedan.  

 

 

4.1  Dimensionen text 

När det kommer till analysen av text är det något som skall göras för att på ett lättare sätt 

kunna komma fram till och underbygga tolkningen av de olika diskurserna. Här ligger 

intresset i att se till textens egenskaper, för att på så vis se hur diskurserna förverkligas 

textuellt. I analysen av text handlar det även om att se till på vilket sätt texten representerar 

världen, sociala relationer, sociala identiteter samt kulturella värden. (Fairclough, 1992 s166; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s87). Innan vi går vidare till att presentera metoden för 

analys av dimensionen text vill vi reservera oss för eventuell sammanblandning med viktiga 

teman som hör analysen av dimensionen diskursiv praktik till. Det är nämligen så att det är 

svårt att prata om textens särdrag utan att vidröra teman inom den diskursiva praktikens nivå. 

Det är just därför de olika dimensionerna bör betraktas som idealtypiska (Fairclough, 1992 
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s73-74,166). Med detta sagt går vi nu över till att presentera de analysverktyg som vi kommer 

använda oss av i vårt eget analysarbete. Vi börjar med att presentera analysverktygen från den 

visuella textanalysen för att sedan presentera analysverktygen från den kritiska 

diskursanalysen. 

4.1.1 Den visuella textanalysen och dess analysverktyg 

Ett grundantagande inom den visuella textanalysen är att diskurser bör analyseras både 

språkligt och visuellt, eftersom diskurser både kan uttryckas verbalt och i bilder. Många 

visuella texter innehåller nämligen avbildade människor som skapar potential för symbolisk 

interaktion mellan de och betraktaren som ser på bilderna. Det är alltså inte enbart text som 

utgörs av en potential för interaktion, det gör även bilder på människor (Björkvall, 2012 

s314). I vår undersökning använder vi ett datamaterial som utgörs av både text och bilder, 

vilket gör den visuella textanalysens metodologiska ramverk relevant för oss.  

    Vi har tidigare beskrivit att reklam i allmänhet är avsedd att påverka oss människor att 

konsumera genom att påvisa varans positiva egenskaper och allt gott ett köp kan föra med sig. 

I vår analys av reklamtexterna tänker vi att analysverktyget språkhandlingar kan vara 

hjälpsamt att använda av två olika anledningar. Dels för att få syn på själva utformningen och 

meningsinnehållet av försöken till den påverkan som reklamen utgör, samt för att synliggöra 

de krav som försöken till påverkan till konsumtion är förenade med. Ett annat analysverktyg 

vi valt att använda oss av från den visuella textanalysen är verktyget analytiska processer. 

Detta analysverktyg hjälper oss att se vilka egenskaper och karaktärsdrag som knyts till 

människans genusidentiteter i reklambilderna (Björkvall, 2012 s320,329). Nedan redogör vi 

närmare för de två analysverktygen språkhandlingar och analytiska processer. Vi börjar med 

att redogöra för analysverktyget analytiska processer och redogör sedan för analysverktyget 

språkhandlingar.  

 

Analytiska processer 

Analysverktyget analytiska processer används för att se till vilka egenskaper och 

karaktärsdrag som knyts till människans identiteter i bilder. För att undersöka vem individen 

på bilden framställs vara studeras relationen mellan attributen i bilden och den avbildade 

individen. Attributen kan exempelvis utgöras av kläder, accessoarer, färger eller saker i bilden 

som kan knytas och ge mening till vem den avbildade individen är och vilka egenskaper hen 

har. De analytiska processerna är alltså ofta tungt laddade med ideologisk betydelse, eftersom 

de säger något om vem den avbildade individen är (Björkvall, 2012 s321). I vår analys av 

reklambilderna kommer vi att använda oss av analysverktyget analytiska processer för att se 

hur den unga kvinnan representeras i klädreklam. Vi tänker nämligen att de egenskaper och 

karaktärsdrag som i en bild knyts till individens identitet är en typ av representation. 

 

Språkhandlingar 

Det finns fyra grundläggande språkhandlingar som alla inbegriper någon grad av 

interaktionspotential. Dessa språkhandlingar utgörs av påstående, uppmaning, fråga samt 

erbjudande. Att det handlar om en potential, innebär att betraktaren av den visuella texten kan 

reagera hur som helst på vilken som helst av de olika språkhandlingarna. Det är nämligen så 
att den rådande maktrelationen samt andra faktorer knutna till den aktuella kontexten kan 

inverka på hur individen kommer till att reagera på en text. De olika språkhandlingarna 

kommer emellertid med en specifik föredragen respons för hur betraktaren av texten ska 

reagera. Exempelvis så ställs inte frågor för att bli utan svar och uppmaningar görs inte för att 

inte få en tjänst utförd (Björkvall, 2012 s320-321). I vår undersökning har vi valt att ta fasta 
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på språkhandlingarna uppmaningar och erbjudanden, eftersom klädreklam enligt våra egna 

erfarenheter främst utgörs av dessa två språkhandlingar.  

    När det kommer till språkhandlingen uppmaningar, kräver de någon form av åtagande från 

den som betraktar texten. Vad gäller språkhandlingen erbjudanden så krävs betraktaren till att 

antingen acceptera eller avböja det specifika erbjudandet som avses (Björkvall, 2012 s321). 

Genom att i vår undersökning studera dessa två språkhandlingar närmare hoppas vi få syn på 

de krav som ställs på den unga kvinnan samt vad dessa krav utgörs av. Genom att studera 

dessa krav tänker vi också att vi kan få syn på vilka föreställningar som knyts till den unga 

kvinnan och därmed också hur den unga kvinnan interpelleras av klädreklamen.  

4.1.2 Analysverktyg från den kritiska diskursanalysen 

Modalitet 

Ett analysverktyg vi kommer använda oss av i vår analys av reklamtexternas egenskaper är 

analysverktyget modalitet. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000 s88) finns flera olika 

typer av modalitet, där två av dem utgörs av sanningsanspråk samt subjektiv/objektiv 

modalitet. Eftersom dessa modaliteter är vanliga att använda inom media och reklam har 

också vi valt att använda oss av dessa. Analysverktyget sanningsanspråk används för att se till 

grad av instämmande i textens olika påståenden, och analysverktyget subjektiv/objektiv 

modalitet används för att se till hur skribenten eller den som står bakom det som sägs i texten 

förbinder sig själv med det som yttras. När anspråk på sanning görs, kan anspråket nämligen 

göras med olika grad av säkerhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s87-88). Det är 

exempelvis skillnad på att säga ”Färgen gul är sommarens hetaste modefärg” och ”Färgen gul 

kanske är sommarens hetaste modefärg”. Hur skribenten eller den som står bakom texten 

förbinder sig med yttrandet får också konsekvenser för huruvida yttrandet framställs som en 

objektiv och oberoende sanning eller något som baseras på eget tycke och smak. Jämför 

meningen ”Färgen gul är sommarens hetaste modefärg” med meningen ”Jag tycker att färgen 

gul är sommarens hetaste modefärg”. I vår undersökning kommer vi att använda oss av 

analysverktyget modalitet för att se hur anspråk på sanning görs samt hur skribenten eller de 

som står bakom reklamtexten förbinder sig själv med det som sägs i klädreklamen. Detta 

menar vi är viktigt för att kunna se vilka sanningar som byggs upp kring den unga kvinnan 

och hennes identitet samt hur dessa sanningar ser ut.  

 

Ordalydelse 

Ett annat analysverktyg vi kommer använda oss av i vår analys av reklamtexternas 

egenskaper är analysverktyget ordalydelse (wording). Det är ett analysverktyg som används 

för att studera de ord, uttryck eller fraser som ligger till grund för en texts mening och 

innebörd, också kallat lexikala termer. Användandet av många liknande lexikala termer inom 

en text är ett fenomen som kallas för ”overwording”, vilket tyder på att det finns starka 

ideologiska utgångspunkter inom ett ämne (Fairclough, 1992 s191-193). I vår undersökning 

kommer vi att använda analysverktyget ordalydelse för att se på vilket sätt ord, uttryck och 

fraser används för att ge mening och innebörd till de olika reklamtexterna. Vi kommer också 

att se om det finns tecken på ”overwording” i reklamtexterna, vilket i sådant fall skulle kunna 

avslöja eventuella ideologiska utgångspunkter i reklammaterialet.  
 

För att komma fram till och underbygga vår tolkning av klädreklamens olika diskurser 

kommer vi alltså att använda oss av analysverktygen modalitet och ordalydelse. Genom dessa 

verktyg hoppas vi kunna få syn på diskursernas ideologiska utgångspunkter, och därmed även 

hur representationen och interpellationen av den unga kvinnan ser ut. 
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4.2 Dimensionen diskursiv praktik 

Analysen av den diskursiva praktikens nivå fokuserar på processen av produktion, distribution 

samt konsumtion av text (Fairclough, 1992 s78). I vårt arbete har vi valt att fokusera på 

produktionen och konsumtion av text. Produktion för att reklammaterialet utgör en produktiv 

aktivitet och konsumtion för att vi själva under analysens gång kommer ingå i en 

konsumtionsprocess av det reklammaterial vi kommer att undersöka. Vid konsumtion av text, 

spelar individens sätt att tolka materialet en viktig roll för den mening och innebörd som ges 

materialet. De tolkningar som görs speglar ofta den sociokulturella kontext som den tolkande 

individen är en del av (Fairclough, 1992 s79). I vår undersökning av klädreklamen, spelar 

alltså det sammanhang vi befinner oss i en avgörande roll för hur vi kommer att tolka 

materialet. Att vi är kvinnor i åldrarna 27 och 30, att vi har ett intresse för reklam och att vi 

lever i ett konsumtionssamhälle är alla faktorer som spelar in på hur vår konsumtion (tolkning 

och meningsskapande) av de olika diskurserna kommer se ut. Det analysverktyg vi valt att 

använda oss av i den diskursiva praktikens dimension är verktyget diskursordning, vilket är 

ett hjälpsamt redskap för att studera de olika diskurser som ett material utgörs av. Vi beskriver 

verktyget närmare nedan.   

4.2.1 Diskursordning 

När det kommer till analysverktyget diskursordning är syftet att se till summan av de 

diskurser som finns inom en viss begränsad social kontext. Diskursordning betecknar alltså ett 

område där olika diskurser kan samverka eller konkurrera om att ge betydelse till ett visst 

fenomen. Vidare betecknar diskursordning alltid två eller flera diskurser som alla försöker 

etablera sig inom samma domän. Inom en diskursordning finns också olika diskursiva 

praktiker där tal och skrift produceras och konsumeras på olika sätt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000 s34,64,73). Som vi tidigare nämnt konstituerar diskursens betydelse (ideologin) 

samhällets olika sociala relationer, sociala identiteter samt tro- och kunskapssystem. Genom 

diskursens olika betydelser skapas också möjligheter och begränsningar för vad som är 

möjligt att tänka och göra inom ett visst område eller en viss domän. Genom diskursen skapas 

även positioner för individen med hjälp av de ideologiska uppfattningar som diskursen utgörs 

av. Det är positioner som kommer med förväntningar på de subjekt som identifierar sig med 

dessa sociala positioner.  

    I vår undersökning är syftet som vi tidigare nämnt att studera hur den unga kvinnan 

representeras i och interpelleras av klädreklam. Med hjälp av analysverktyget diskursordning 

kommer vi att titta på summan av de diskurser som reklammaterialet utgörs av, där 

diskurserna både möjliggör och sätter gränser för subjektet. Genom att studera 

representationen av den unga kvinnan i klädreklam kan vi se vilka möjligheter och 

begräsningar som diskursen skapar för vad som är möjligt att tänka och göra som ung kvinna. 

Med hjälp av analysverktyget diskursordning kan vi även se de ideologiska utgångspunkter 

som de olika diskurserna utgörs av och som ligger till grund för interpellationen av den unga 

kvinnan som subjekt. Närmare bestämt vilka sociala positioner som skapas för den unga 

kvinnan, hur dessa ser ut samt vilka förväntningar som är förbundna med dessa positioner. 

Med detta sagt har det blivit dags att presentera dimensionen social praktik.  

4.3 Dimensionen social praktik  

Inom den kritiska diskursanalysen är utgångspunkten att sociala praktiker både kan vara 

diskursiva och icke-diskursiva. Diskursiva praktiker är språkliga handlingar och icke-



18 

diskursiva praktiker kallas social praktik och utgörs av ett regelmässigt görande (Fairclough, 

1992 s66). De diskursiva praktikerna står i ett dialektiskt förhållande till de sociala 

praktikerna, vilket innebär att de diskursiva praktikerna och de sociala praktikerna inverkar på 

varandra. Detta betyder att diskursiva praktiker inte bara är konstituerande för det sociala livet 

utan den är även konstituerad av andra sociala praktiker och strukturer. Det är därför diskurser 

beskriv som socialt inlagrade. Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att 

kartlägga förbindelserna mellan de diskursiva praktikerna och den sociala praktiken de är en 

del av. Fokus läggs på den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av social ordning eller 

social förändring. För att ringa in den sociala praktik som den egna studien utgörs av skall de 

discipliner som tar fasta på den aktuella sociala praktiken väljas (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000 s71,76,83). Det är alltså fördelaktigt att inkludera andra sociologiska teorier i 

undersökningen, vilket vi tidigare nämnt också är viktigt för att kunna kontextualisera och 

sätta de diskurser som upptäckts under analysarbetet i ett bredare sammanhang. 

    I vår undersökning kommer vi som vi tidigare nämnt att använda oss av Baumans teori om 

konsumtion samt Butlers teori om performativitet för att kontextualisera de diskurser vi 

identifierat i vår analys. Valet av Baumans teori om konsumtion motiveras av att vårt 

studieobjekt är reklam, vars syfte är att få människor att konsumera. Butlers teori om 

performativitet är en teori om görande av genusidentitet, och motiveras av att vi i vår studie 

velat undersöka hur målgruppen unga kvinnor i reklam interpelleras som ’könade’ 

konsumenter.  

5 EMPIRISKT MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE 

5.1 Urval och datainsamling  

Som tidigare sagts är syftet med denna studie att undersöka hur den unga kvinnan 

representeras i och interpelleras av klädreklam. Vi har valt att göra ett ändamålsenligt urval 

eftersom det används för att få så rik information som möjligt och djup förståelse om det 

fenomen som skall studeras (Patton 2002 s230). Det finns olika typer av ändamålsenliga urval 

som kan användas vid genomförandet av en kvalitativ studie, och den som vi sett som mest 

passande för vår undersökning är urvalet typiska fall. Typiska fall används för att visa 

exempel på vad som är typiskt inom det område som skall undersökas (Patton, 2002 s236). 

De typiska fall vi valt att studera i vår undersökning inom området klädreklam är 

klädkedjorna BikBok och GinaTricot, vilka vi menar kan illustrera vad som är ett typiskt 

exempel på klädreklam för unga kvinnor. Inom området klädreklam finns enligt vår 

uppfattning en indelning vad gäller åldern på den målgrupp som avses. Här har vi alltså 

begränsat oss till och valt ut två av alla de klädkedjor som enligt vår uppfattning riktar sig till 

målgruppen unga kvinnor. Vi menar även att dessa två klädkedjor är bra att undersöka 

eftersom de är välkända och etablerade på klädmarknaden och därför kan tänkas ”nå ut” till 

och uppmärksammas av fler unga kvinnor i samhället. Eftersom internet har fått en allt större 

betydelse i dagens samhälle och internetshoppingen blivit ett allt större fenomen bland unga 

kvinnor, anser vi att vårt val av att undersöka klädkedjornas hemsidor var passande. Det är 

nämligen genom att undersöka hemsidorna som vi får tillgång till allt det reklammaterial och 

den information som producerats inom ramen för en viss tidsperiod. Datainsamlingen från de 
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båda hemsidorna genomfördes från den första maj 2017 fram till och med den 31 juni 2017. 

Datamaterialet i vår undersökning utgörs av både text och bild eftersom diskurs kan uttryckas 

både verbalt och i bilder. De reklambilder vi valt att undersöka fanns under tiden för 

datainsamlingsperioden på hemsidornas första sida. Vi valde dessa reklambilder utifrån att de 

var mest lättillgängliga och därför potentiellt sett ”nådde ut” till och kunde uppmärksammas 

av fler unga kvinnor. Reklamtexterna på hemsidan stod i de allra flesta fall i anslutning till en 

reklambild av en kvinna som bar de olika plaggen som reklamtexten beskrev. Vi valde här ut 

några av de reklamtexter som gick att finna på klädkedjornas hemsidor inom ramen för 

datainsamlingsperioden för att visa exempel på hur den unga kvinnan representeras i och 

interpelleras av klädreklam. Även bland reklamtexterna gjordes alltså ett urval, även här 

urvalet typiska fall. En annan sak som gick att finna på BikBoks hemsidas förstasida under 

tiden för datainsamlingen var ett reportage som handlade om två designers bikinikollektion. 

Vi såg detta reportage som relevant för att det presenterades på hemsidans förstasida och 

därmed potentiellt sett även det ”nådde ut” till och kunde uppmärksammas av fler unga 

kvinnor. Här är vi medvetna om att vårt urval av reklamtexter och reklambilder kan ha 

påverkats av våra egna subjektiva uppfattningar om vad som är viktigt och vad som är 

intressant. Med detta sagt har vår avsikt ändå varit att med hjälp av vårt urval ge en så 

rättvisande bild som möjligt över vad som är typiskt för internetreklam som riktar sig till unga 

kvinnor. Vi går nu över till att redogöra för det förhållningssätt vi antagit under 

genomförandet av vår undersökning. 

5.2 Förhållningssätt och metodologiska begränsningar 

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att som forskare inta ett reflexivt förhållningssätt under 

forskningsarbetet. En sådan reflexivitet inbegriper två för oss speciellt viktiga 

utgångspunkter; för det första att vi ej kan separera oss själva från den verklighet vi avser att 

undersöka, och för det andra att vår egen identitet inte bara kan påverka valet av 

undersökningsområde och den data som vi samlar in, utan även den tolkning vi kommer att 

göra av vår data (Taylor i Wetherell, Taylor & Yates, 2001 s16-17). Under en diskursanalys 

är vi som forskare alltid inblandade i den verklighet vi studerar på så vis att vi alltid är med 

och konstruerar det område vi undersöker när vi bidrar med vårt eget perspektiv. Detta kan 

möjligen ses som en begränsning, då vårt eget perspektiv blir ett bland många andra möjliga. 

Vårt eget perspektiv kan här inte ses som mer sant än något annat, men syftet är inte heller att 

ringa in någon ’sanning’. I grund och botten handlar det i stället om att undersöka 

språkanvändningens mönster inom undersökningsområdet för att på så vis få en uppfattning 

om vilka konsekvenser de olika framställningarna kan få (Taylor i Wetherell, Taylor & Yates, 

2001 s11-12) och därmed synliggöra aspekter av samhället som tas förgivna och som 

självklara. En undersökning görs heller aldrig i ett kulturellt vakuum helt utan inblandning av 

forskarens egna erfarenheter och identitet, varför forskaren i största möjliga utsträckning 

måste ställa sig främmande inför det material som undersöks (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000 s28). Vår egen identitet kan alltså inverka på både undersökningens genomförande och 

resultat. Hur skall vi då gå till väga för att på bästa möjliga sätt hantera den kritiska aspekten 

av vår egen identitets inverkan på vår undersökning? Två saker blir här viktiga. För det första 

måste vi visa en öppenhet i vårt arbete för att göra den egna ståndpunkten tydlig under hela 
forskningsprocessens gång, och för det andra behöver vi beskriva vår egen relation till 

forskningsämnet och den data vi samlat in (Taylor i Wetherell, Taylor & Yates, 2001 s19). 

På så vis gör vi det tydligt för läsaren utifrån vilket perspektiv och utifrån vilken förståelse vi 

själva valt ut och tolkat data samt kommit fram till vårt eget undersökningsresultat. Som vi 

tidigare nämnt är vi själva kvinnor i åldrarna 27 och 30 och har ett intresse för reklam. Att vi 
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är i dessa åldrar och har detta intresse kan spela roll för både valet av undersökningsområde 

och tolkningen av den data vi valt ut. Ytterligare en tänkbar begränsning i vår undersökning 

skulle kunna vara att vårt resultat inte går att generalisera till samtliga klädkedjor som riktar 

sig till unga kvinnor. Avsikten inom kvalitativ forskning är emellertid inte att skapa 

generaliserbara resultat, utan istället att bidra till en djupgående förståelse av ett specifikt 

fenomen inom ett visst område (Patton 2002 s230). Med detta sagt går vi över till att redogöra 

för de etiska överväganden vi vidtagit för vår undersökning. 

5.3 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det viktigt att forskning har hög kvalitet och inriktas på 

väsentliga frågor. Detta sammanfaller med Nygrens (2012 s26) mening om att forskningen 

bör vara nyttig, medföra ett värde samt en samhällelig vinst. Det är även viktigt som forskare 

att göra en vägning av det förväntade kunskapstillskottets värde mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för berörda uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). Vår 

forskningsfråga är viktig på så vis att vi med hjälp av det påföljande forskningsresultatet 

hoppas kunna tydliggöra hur reklam på olika sätt interpellerar unga kvinnor, samt möjliggöra 

för kritisk reflektion över de potentiella negativa sociala konsekvenser reklamen faktiskt kan 

medföra. Detta kan sannerligen betraktas som en utveckling och fördjupning av tillgängliga 

kunskaper inom området. Vi menar även att det förväntade värdet av det kunskapstillskott vi 

med denna undersökning kommer bidra till, överstiger de potentiella negativa konsekvenser 

för de berörda klädkedjorna vi hämtat reklammaterialet från. En studie som denna är enligt 

oss motiverad då vi anser att individens hälsa väger tyngre än kommersiella intressen. 

    Med detta sagt har vi nu tänkt att gå över till att redogöra för den mest självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden, vilken av Vetenskapsrådet (2002) utgörs 

av individskyddskravet. Detta krav innefattar ett skydd mot bland annat otillbörlig insyn i 

livsförhållanden, mot psykisk eller fysisk skada samt mot kränkning eller förödmjukelse av de 

individer som ingår i undersökningen. När det kommer till vår egen undersökning kommer vi 

vara noga med att de kvinnor som figurerar i reklambilder ej kränks eller förödmjukas. Vi 

kommer även vara noga med att minimera risken för att de kvinnor som identifierar sig med 

dessa kvinnliga modeller inte tar skada. Detta kommer vi uppnå främst genom att poängtera 

att vi i vår studie ej avser att göra normativa bedömningar av de kvinnor som figurerar på 

reklambilderna, utan endast avser att peka på hur själva diskursordningen ser ut.  

    I kvalitativ forskning finns även fyra olika allmänna huvudkrav på forskning som kan 

kombineras med det grundläggande individskyddskravet. Dessa huvudkrav utgörs av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vad gäller 

informationskravet och samtyckeskravet har vi utgått ifrån de riktlinjer som lyder att 

information om studiens syfte ej behöver ges och att samtycke ej behöver sökas, om data är 

hämtad i från massmedia. För att vara säkra på att vi, genom användandet av de olika bilderna 

i klädkedjornas reklammaterial, inte inskränker på upphovsrättsliga bestämmelser har vi bett 

om godkännande för de bilder vi tänkt att använda i vår undersökning. Båda klädkedjorna gav 

sitt godkännande för användning av de olika reklambilderna. Vad gäller 

konfidentialitetskravet, kommer vi i vår uppsats avstå från att röja personliga uppgifter om de 

kvinnor som figurerar i de olika klädbutikernas reklamer. Här är vi emellertid medvetna om 
att de olika modellerna på bilderna kan komma att kännas igen just med bakgrund av dess 

offentliga yrkesposition. Detta är något vi reflekterat över och tagit ställning till när vi valt att 

visa bilderna på de olika modellerna. Här tänker vi att detta är okej just med bakgrund av 

kvinnornas offentliga yrkesposition samt att de olika klädkedjorna uppgett att det går bra att 

använda de olika bilderna. I tillägg till detta kommer vi endast att använda det insamlade 
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reklammaterialet till forskningens ändamål, vilket sammanfaller med det så viktiga 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

5.4 Kvalitetskriterier  

Vid bedömning av huruvida ett kvalitativt undersökningsarbete utgör en god undersökning, 

finns vissa viktiga kvalitetskriterier som arbetet kan bedömas utifrån. Här har vi tänkt 

presentera de viktigaste kvalitetskriterierna utifrån just vårt eget undersökningsområde. 

    Det första kriteriet vi anser är viktigt är det som Tracy (citerad i Symon & Cassel, 2012 

s211) kallar för uppriktighet, vilket utgörs av forskarens förmåga att visa sig reflexiv, ärlig 

och transparent i sin forskning. Som vi tidigare nämnt, utgör ett sådant förhållningssätt en 

viktig utgångspunkt för hela vårt arbete.  

    Det andra kvalitetskriteriet vi menar är viktigt utifrån just vår egen undersökning är vad 

som kallas för trovärdighet. Enligt Tracy (citerad i Symon & Cassel, 2012 s211) är ett arbete 

trovärdigt då det uppfattas som tillförlitligt och moraliskt försvarbart, vilket åstadkoms genom 

att göra rika beskrivningar i arbetet, samt genom att använda flertaliga metoder och källor i 

sin undersökning. Som vi redan visat, har vi intagit ett transdisciplinärt förhållningssätt 

genom att vi arbetat in olika teorier och analysredskap med varandra. Vi har även använt oss 

av flera olika källor vid sökandet och framtagandet av de teoretiska och metodologiska 

utgångspunkterna för vår undersökning. Som vi kommer se av vårt resultat, har vi även 

strävat efter att göra så rika, djupgående och detaljerade beskrivningar som möjligt av det vi 

kommit fram till under analysarbetets gång.   

    Ett annat viktigt kvalitetskriterium för vår egen undersökning är vad Tracy (citerad i 

Symon & Cassel, 2012 s211) kallar för meningsfull koherens. Detta uppnås genom att på ett 

klart och tydligt sätt koppla uppsatsens olika delar till varandra. Här handlar det alltså om att 

få forskningsdesign, datainsamling och analys att hänga samman med studiens syfte och 

teoretiska ramverk, utan förskjutningar eller förvridningar i arbetet. I vårt eget arbete kommer 

vi uppnå detta genom att ständigt ha studiens syfte, frågeställning och teoretiska 

utgångspunkter i åtanke vid insamling och analys av de olika klädkedjornas reklammaterial. 

6 ANALYS OCH RESULTAT 

I den kommande redogörelsen av vårt eget undersökningsresultat har vi valt att dela in 

resultatpresentationen efter Fairclough´s tredimensionella ramverk. Vi har också valt att 

presentera hur vi gått tillväga vid vår användning av de olika analysverktygen. Detta för att 

undvika eventuell onödig upprepning i arbetet vid ett särskiljande av en separat analysdel. Vi 

börjar med att redogöra för analysen och resultatet av dimensionen text, för att sedan gå över 

till att redogöra för analysen och resultatet av den diskursiva praktikens dimension. Den 

sociala praktikens dimension behandlas sist i detta avsnitt och görs som vi tidigare berättat 

med hjälp av Baumans teori om konsumtion samt Butlers teori om performativitet. 
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6.1 Dimensionen text 

Som vi tidigare beskrivit har vi i analysen av dimensionen text valt att använda analysverktyg 

från såväl visuell textanalys som kritisk diskursanalys. Då vi såg det som väsentligt att även 

analysera de bilder som användes i reklamen och den kritiska diskursanalysen saknar redskap 

för analys av bilder var den visuella textanalysen ett nödvändigt komplement till Faircloughs 

analysverktyg, som är mer lämpade för analys av språkliga utsagor. Avsnittet inleds med 

bildanalys. För denna visuella analys har vi valt att använda analysverktyget analytiska 

processer för att se hur den unga kvinnan representeras i reklambilderna på det två olika 

klädkedjornas hemsidor. Vi redogör först för hur vi tillämpat analysverktyget analytiska 

processer i vår analys av bilderna, och därefter presenteras resultatet av vår visuella analys. 

Efter den visuella analysen följer ett avsnitt där vi analyserar språkliga utsagor i reklamen 

med hjälp av analysverktygen språkhandlingar, modalitet och ordalydelse. 

6.1.1 Analytiska processer 

BikBok 

Vid vår analys av bilden till vänster har vi använt 

oss av verktyget analytiska processer för att se vilka 

egenskaper och karaktärsdrag som knyts till 

kvinnans identitet. För att kunna se vilka egenskaper 

och karaktärsdrag som knyts till kvinnans identitet 

har vi tagit fasta på attribut i bilden som fångat vår 

uppmärksamhet och som vi därmed tolkat som mest 

centrala i bilden. Det vi såg som de mest 

iögonfallande attributen i bilden till vänster var 

spetsklänningen, rullskridskorna och de färgglada 

spelmaskinerna. Vi valde att tolka dessa som de 

attribut i bilden som ger mest betydelse åt bilden 

och även till vem kvinnan på bilden är. 

Spetsklänningen ser vi som ett viktigt attribut just för att det är reklam för kläder det hela 

handlar om, samt för att dess vita färg sticker ut i bilden. Den krispigt vita klänningen skiljer 

sig nämligen från den färgglada bakgrunden på ett sätt som gör att vår uppmärksamhet fästs 

direkt på klänningen. Att vi ser rullskridskorna som ett viktigt attribut är huvudsakligen för att 

de placerats närmast var bilden är tagen ifrån. Vi ser också rullskridskorna som viktiga för att 

kvinnan på bilden placerat benet på ett sätt som gör att hon verkar vilja visa upp dem. När det 

kommer till spelmaskinerna ser vi dem som centrala attribut eftersom det säger mycket om 

vilket sammanhang kvinnan befinner sig i, vilket vi uppfattar som ett slags nöjesfält. 

    Som vi tidigare beskrivit är meningen med användandet av verktyget analytiska processer 

att se vilka egenskaper och karaktärsdrag som knyts till individens identitet i en bild. Här har 

vi tolkat det som att kvinnan på bilden, genom attribut som spetsklänningen, rullskridskorna 

och de färgglada spelmaskinerna framställs som en feminin, ungdomlig och lekfull individ. 

Denna tolkning har vi gjort utifrån att vi ser spetsklänningen som ett plagg och ett material 

som vi själva förknippar med just femininitet och kvinnlighet. Detta gör vi för att våra tidigare 

erfarenheter säger oss att klänning och spets är en typ av plagg och material som kvinnor skall 

bära. Att vi ser kvinnan som ungdomlig och lekfull har att göra med den omgivning kvinnan 

på bilden är i och de rullskridskor hon har på sig. Nöjesfältet ser vi nämligen som en plats för 

livliga och äventyrslystna ungdomar som gillar fart och fläkt. Även rullskridskorna som 

kvinnan bär stödjer vår tolkning av henne som en aktiv och lekfull individ.  
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För att se till vilka egenskaper och karaktärsdrag som knyts till 

kvinnans identitet här till höger i bild var de attribut vi såg som 

mest centrala i bilden baddräkten, de gröna löven och bilen. 

Baddräkten är uppseendeväckande, dess randiga färgstarka 

karaktär gör att vår blick fästs vid den, och vi tolkar den som ett 

viktigt attribut på grund av dess randiga och färggranna design. 

Det verkar även som att kvinnan som har händerna i sidorna vill 

visa upp baddräkten för den som betraktar bilden. De gröna löven 

ser vi som ett viktigt attribut på så vis att de avslöjar vilken plats 

kvinnan på bilden kan tänkas befinna sig på. Här har vi tolkat det 

som att platsen tillhör varmare breddgrader, där löven på träden är 

större och tjockare till skillnad från löv-/barrskogen här i Sverige. 

När det kommer till den turkosa bilen på bilden ser vi den som ett 

centralt attribut dels på grund av dess klara färg samt på grund av 

dess märke och modell. Utifrån vår tolkning är bilen en cabriolet 

vars tak går att fälla ner. Det är en bil som främst används på platser där väder och klimat 

tillåter det. Utifrån dessa tre centrala attribut tolkar vi det som att kvinnan på bilden är en 

äventyrslysten och lite tuff individ som gillar att synas och resa runt i världen.   

 

För att se vilka egenskaper och karaktärsdrag som 

knyts till kvinnan vi ser till vänster i bild har vi tagit 

fasta på några av de attribut i bilden som vi själva sett 

som speciellt viktiga. Här ser vi det som att den 

militärmönstrade jackan och spets BH´n utanpå 

skjortan är de attribut som är mest iögonfallande i 

bilden och därmed ger mest mening till kvinnans 

identitet. När det kommer till den militärmönstrade 

jackan associerar vi det med den yrkesgrupp av 

militärer som med sina camouflagekläder har som 

uppgift att försvara vårt land. Vi associerar det till tuffa 

och modiga militärer som offrar sitt liv för andra. Här 

har vi tolkat det som att kvinnan genom att bära den 

militärmönstrade jackan framställs som en tuff och 

modig person. Att bära BH utanpå skjortan på det sätt som kvinnan på bilden gör ser vi som 

ett okonventionellt sätt att ordna plaggen på. Här har vi tolkat det som att kvinnan genom att 

bära den svarta spets BH´n utanpå den vita skjortan framställs som en kvinna som gillar att 

”gå över gränsen” och sticka ut från det vanliga. Genom att visa den svarta spets BH´n 

behåller kvinnan på bilden också sin kvinnlighet och femininitet. Utan BH´n hade vi sannolikt 

uppfattat henne som en mindre feminin kvinna.   

 

GinaTricot 

För att se vilka egenskaper och karaktärsdrag 

som knyts till de två kvinnorna på bilden här 

till höger har vi tagit fasta på de attribut som 

enligt vår tolkning har störst betydelse för att 

ge mening till kvinnornas identitet. Här har vi 

tolkat det som att de mest centrala attributen är 

plaggen som kvinnorna bär samt bakgrundens 

pastellfärger. Anledningen till att vi ser plaggen 

som centrala attribut är i enlighet med tidigare 

motivering att det är kläder som reklamen 



24 

avser. Vad gäller bakgrunden ser vi den som ett centralt attribut för att den enligt vår mening 

förmedlar något om både kvinnorna och den (icke) kontext kvinnorna befinner sig i. Toppen 

som kvinnan till vänster bär är som vi kan se i ett blommigt rosa spetsmaterial med hög 

nackkrage. Spets är ett material som vi själva förknippar med kvinnlig romantik och som 

enligt våra erfarenheter är ett plagg som hör kvinnan till. Den höga nackkragen förmedlar 

enligt oss en form av återhållsamhet eller redighet hos den vänstra modellen, närmare bestämt 

att kvinnan är en ”ordentlig” och ordningsam kvinna. Med hjälp av den rosa spetstoppen 

framställs hon också som en romantisk individ. Ser vi i stället till modellen till höger i bild, är 

hon klädd i en skimrande plisserad och ledig klänning. Här har vi tolkat det som att den löst 

sittande plisserade klänningen är ett plagg som förmedlar glamourösa och kaxiga egenskaper 

till den högra kvinnan i bild, till skillnad från den vänstra kvinnans mer romantiska 

framförande. När det kommer till bildens bakgrund, ser vi att de två kvinnorna presenteras 

utan ett konkret sammanhang, med endast pastellfärger som bakgrund.  Detta förmedlar enligt 

vår uppfattning att kläderna som kvinnorna bär kan användas vid vilket festligt tillfälle som 

helst. Utifrån våra egna erfarenheter är pastell även en typ av färg som ofta presenteras som 

en ”tjejfärg”, det vill säga att den ofta förknippas med ting eller ägodelar som hör kvinnor till. 

Avslutningsvis är kläderna som kvinnorna bär en typ av plagg som vi själva förknippar med 

festligare tillfällen, vilket enligt vår tolkning framställer de två modellerna som kvinnor som 

gillar att festa.  

 

För att se vilka egenskaper och 

karaktärsdrag som knyts till kvinnan vi ser 

till höger i bild har vi även här tagit fasta på 

några av de attribut som vi själva sett som 

speciellt viktiga. Här har vi tolkat 

spetströjan och den rosa bakgrunden som 

speciellt viktiga attribut för 

meningsskapandet kring vem kvinnan på 

bilden är. Likt föregående bildanalys ser vi 

spetströjan som ett centralt attribut för att 

reklamen avser kläder, samt bakgrunden 

som ett viktigt attribut för den utgör en färg som enligt vår uppfattning säger något om vem 

modellen på bilden är. Spets är, som vi tidigare nämnt, en typ av material som vi själva 

förknippar med kvinnlig romantik. Genom att kvinnan på bilden bär denna typ av plagg, knyts 

romantiska och feminina egenskaper till den hon är. De små svarta rosetterna som fästs runt 

ärmarna på tröjan förstärker enligt vår tolkning det kvinnliga söta och lite oskyldiga 

egenskaperna hos modellen, och balanserar upp det vi tolkar som lite vulgära som den 

genomskinliga spetströjan annars förmedlar. Att spetströjan är genomskinlig tolkar vi också 

som att den nakna och privata kvinnokroppen har blivit allt mer offentlig. Närmare bestämt 

att det framställs som acceptabelt (och önskvärt) att visa mer av den privata huden i 

sammanhang där vi annars enligt vår uppfattning och erfarenhet oftast uppmanats till att dölja 

den. Med hjälp av denna genomskinliga spetströja kan vi tolka kvinnans identitet på två olika 

sätt. Å ena sidan framställs modellen enligt vår tolkning som en ung kvinna som inte skäms 

för att visa den kropp hon äger (även om de korslagda armarna och den nedåtvända blicken 

här till viss del visar motsatsen, nämligen att hon är blyg och trots allt kanske inte känner sig 

så bekväm i den genomskinliga spetströjan). Å andra sidan har vi tolkat det som att 

kvinnokroppen görs till objekt för andras blickar och njutning, samtidigt som den kvinnliga 

sexualiteten främjas med hjälp av det genomskinliga spetsmaterialet. Vad gäller den rosa 

bakgrunden är det enligt vår tolkning en färg som framhäver och undertrycker att modellen på 

bilden är en kvinna. Rosa är nämligen en färg som enligt vår erfarenhet kopplas till den 

kvinnliga identiteten, alltså just det att vara kvinna.  
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Också i denna bild har vi tagit fasta på de 

attribut som vi menar är de mest 

iögonfallande och därmed också mest 

centrala för meningsskapandet av 

kvinnans identitet på bilden. Här har vi 

tolkat det som att klänningen, örhängena 

samt den omgivning kvinnan befinner sig 

i är de mest centrala attributen. 

Klänningen ser vi som ett centralt attribut 

för att det är klädreklam det handlar om, 

örhängena för att de fångar vår 

uppmärksamhet i det ögonblick vi ser på bilden och bakgrunden för att den säger något om 

var kvinnan på bilden befinner sig. Här uppfattar vi det som att de svajande örhängena och 

den böljande klänningen som blottar axeln ger kvinnan på bilden en sensuell karaktär. Att 

klänningens överkant pryds av en svallande volang stärker enligt vår uppfattning modellens 

sensuella karaktär.  De röda palmbladen på klänningen signalerar i sin tur enligt vår förståelse 

att kvinnan också gillar sol och värme, vilket den savannliknande bakgrunden och den 

sandbruna förgrundsfärgen i bilden stödjer.  

 

Det resultat vi kommit fram till efter den visuella analysen visar att den unga kvinnan 

representeras på lite olika sätt i de olika reklambilderna, detta gäller både den egna 

representationen av den unga kvinnan inom klädkedjorna och representationen dem emellan. 

Sammantaget har vi tolkat det som att den unga kvinnan i BikBoks reklambilder representeras 

som en feminin, lekfull, ungdomlig, äventyrslysten och tuff individ som gillar att sticka ut 

från det vanliga. I GinaTricots reklambilder har vi tolkat det som att den unga kvinnan 

sammantaget representeras som en romantisk, glamourös, kaxig, sensuell, ordentlig och 

ordningsam kvinna som gillar festligheter. 

 

6.1.2 Språkhandlingar 

BikBok 

Under analysarbetet gick vi även systematiskt igenom samtliga av BikBoks reklamtexter på 

hemsidan för att sedan plocka ut några av de uppmaningar och erbjudanden som kunde visa 

exempel på vad den unga kvinnan avkrävs genom BikBoks reklamtexter. De erbjudanden vi 

fann i reklamtexterna handlade både om priset på kläder och accessoarer samt olika typer av 

(kläd)stilar och framföranden för kvinnor som kan köpas för pengar. Som vi tidigare nämnt, 

kommer erbjudandets språkhandling med ett krav som handlar om att antingen acceptera eller 

avböja erbjudandet om en vara eller en tjänst. Här avkrävs den som betraktar texten alltså inte 

enbart att acceptera eller avböja priset på de olika plaggen och accessoarerna, betraktaren 

avkrävs också att acceptera eller avböja erbjudandet av (kläd)stilarna och olika framföranden 

som kopplas till just det att vara kvinna. Vad gäller några av de uppmaningar som går att 

finna i reklamtexterna på BikBoks hemsida handlar det kanske främst om uppmaningar som 
exempelvis ”get inspired”, ”shop news” och ”shop now”. Som vi tidigare nämnt kräver 

språkhandlingen uppmaningar ett åtagande av den som betraktar texten. I de tre uppmaningar 

som vi presenterat ovan tolkar vi det som att betraktaren krävs på ett åtagande som handlar 

om att ha ett öppet sinne samt att låta sig påverkas av det klädreklamen avser. Betraktaren 

avkrävs också att åta sig att shoppa nu till skillnad från sen, vilket pekar mot att betraktaren av 



26 

klädreklamen har bråttom att införskaffa sig dessa varor. Andra uppmaningar som vi upptäckt 

i BikBoks klädreklam och som är lite mer utförliga är uppmaningar som exempelvis: 

Go for loose, light pants and a classic cardigan... Add some sass by tying a knot on your tee to 
show off some skin… Get that urban street style look with an earth toned trench, a retro feel t-
shirt and styled jeans… Give your outfit a rock´n´roll makeover with a band t-shirt, jeans and a 
pair of heels… Kick-start the week with a trip to the gym. Look fresh and trendy in new gym 
clothes… wear it in and out of the gym for comfort and a sporty look… Go for a full coloured 
outfit for that sophisticated, chic look. (Utdrag.1, BikBok, 2017-05-02) 

Uppmaningarna vi finner i utdraget ovan inbegriper mer utvecklade krav på betraktaren av 

texten. För det första avkrävs betraktaren av texten att anamma alla de stilar och 

framställningssätt som presenteras i texten. Som vi kan se av utdraget ovan handlar det om 

såväl en klassisk, kaxig, urban, rockig och sofistikerad typ av stil. För det andra avkrävs 

betraktaren också att åta sig att kick-starta veckan på gymmet samt bära fräscha och trendiga 

gymkläder. Att betraktaren avkrävs att åta sig att spendera tid på gymmet iklädd fräscha och 

trendiga gymkläder pekar inte enbart mot att kvinnor skall åta sig att träna, de skall också se 

fräscha och trendiga ut under själva träningsaktiviteten.  

    Genom att vi sett till reklamtextens olika erbjudanden och uppmaningar har vi också sett 

vilka förväntningar som ställs på kvinnan som subjekt. Här handlar förväntningarna om att 

kvinnan skall låta sig inspireras av modevärldens expertis, shoppa samt anamma de stilar och 

framställningssätt som presenteras i reklamtexten. Det handlar även om en förväntning att 

kvinnor skall vara aktiva individer som ägnar sig åt träning, samtidigt som de ser fräscha och 

trendiga ut.  

 

GinaTricot 

Även i GinaTricots reklamtexter har vi studerat på vilket sätt uppmaningar och erbjudanden 

används i texten samt vad dessa avkräver den unga kvinnan. Även här gick vi under 

analysarbetet systematiskt igenom samtliga av de reklamtexter som fanns på GinaTricots 

hemsida. Några av de uppmaningar och erbjudanden som gjordes i reklamtexterna plockades 

sedan ut för att visa exempel på vad den unga kvinnan avkrävs genom GinaTricots 

reklamtexter.  

    Även i GinaTricots reklamtexter handlade det om erbjudanden i form av priser på kläder 

och accessoarer, samt erbjudanden av både (kläd)stilar och kvinnliga framställningssätt som 

blir möjliga vid köp av de plagg och accessoarer som reklamen avser. När det kommer till de 

uppmaningar som görs i de olika reklamtexterna på GinaTricots hemsida handlar det främst 

om uppmaningar som exempelvis ”don´t miss”, ”shoppa & inspireras”, ”inspireras här”, 

”shoppa här” samt ”spana in & shoppa”. Genom dessa uppmaningar avkrävs den unga 

kvinnan bland annat att hänga med i GinaTricots kontinuerliga presentation av olika 

säsongsanpassade nyheter. Betraktaren avkrävs även att låta sig inspireras av de trender och 

nyheter som GinaTricot själva presenterar. Här har vi tolkat det som att kravet på att känna 

inspiration handlar om att betraktaren skall ha ett öppet sinne när hon möter de olika trender 

och stilar som presenteras i reklammaterialet på hemsidan. Betraktaren skall med andra ord 
möta inspirationen med en vilja och benägenhet till att förändra det sätt på vilket hon 

framställer sig själv just nu. Betraktaren avkrävs även att åta sig att shoppa, alltså att spendera 

sina pengar på det nuvarande modet.  

    Även andra längre och mer utförligare uppmaningar riktas mot betraktaren i hennes möte 

med de olika reklamtexterna. Det handlar om uppmaningar som exempelvis:  

Bli inspirerad och få koll på de senaste trenderna… Find your perfect fit!... Ta sikte på ditt 
favoritpar nu!... Hitta din perfekta modell i vår denimguide… Få upp partypulsen med 
sommarens hetaste festplagg… Så ge din outfit en uppdaterad modetwist i sommar och satsa 
på ärmar som tar för sig. (Utdrag.2, GinaTricot, 2017-06-19) 
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I den första uppmaningen avkrävs betraktaren att vara formbara subjekt som reflekterar över 

hur hon för närvarande framställer sig själv, samt hur hon med hjälp av de nya trenderna 

faktiskt skulle kunna framställa sig själv (i stället). I nästkommande tre fraser kan vi se hur 

betraktaren ställs under kravet att hitta sin egen perfekta modell och passform på de jeans hon 

avkrävs att köpa. Här avkrävs betraktaren inte bara att köpa, utan också att utgå ifrån sina 

”egna” preferenser vad gäller en passande modell. Här har vi tolkat det som att det i texten 

framställs som om att betraktaren själv har valfriheten att välja vilka jeans hon ska köpa. 

Huruvida betraktaren eller den unga kvinnan är fri att själv välja är emellertid något som kan 

diskuteras, men vi kommer inte gå närmare in på det här. I nästa fras uppmanas betraktaren att 

”få upp partypulsen”, vilket vi uppfattar som att kvinnan skall vara en individ som uppskattar 

festliga äventyr. Kvinnan avkrävs även att klä sig i modeplagg som ”tar för sig”, vilket vi 

tolkat som ett krav som handlar om att kvinnan skall stå ut från det vanliga och våga ta för sig 

själv. Något kvinnan kan lyckas med om hon köper de olika plaggen och därmed blir en del 

av det senaste modet.   

6.1.3 Modalitet 

BikBok 

Vid vår analys av användningen av olika typer av modalitet i reklamtexterna på BikBoks 

hemsida har vi bland annat sett till vilka anspråk på sanning som görs i texten 

(sanningsanspråk) samt hur skribenten eller den som står bakom yttrandet i texten förbinder 

sig själv med det som sägs (subjektiv/objektiv modalitet). Eftersom sanningsanspråk och 

subjektiv/objektiv modalitet ofta går in i varandra i texter kan det vara svårt att helt särskilja 

dem från varandra. I följande presentation av det resultat vi kommit fram till efter vår analys 

har vi därför valt att väva samman redogörelsen för båda typerna av modalitet vi funnit i 

reklamtexten.  

    Några exempel på uttalanden i BikBoks reklammaterial som utgörs av både anspråk på 

sanningen och ett objektivt sätt att förmedla sig kring det som sägs ser vi i utdraget nedan vi 

hämtat från BikBoks reklamtexter. Texten kopplas till de olika reklambilder som finns på 

hemsidan genom att beskriva de plagg och accessoarer som presenteras på reklambilderna.  

 
Statement t-shirts and t-shirts with quotes, brand name and words are super hot… The slightly 
oversized black trench and the badass biker jacket is always a safe game and goes with 
anything – dressed up or casual… Street dance and ballet is the perfect combination… With the 
sun out it´s time to undress a bit…  A dropdown shoulder or bare neck is all you need for that 
hot look… A white and baby pink combination is the ultimate summer mix. If you style your 
[maxi]dress with a pair of hoop earrings, a flowerband and a cute bag you will transform your 
look from day time to night time just like that… A cute, simple, light dress works with pretty 
much anything in summer… Don´t forget your sunglasses – you´ll need them – and they will 
add that extra touch to complete your casual, relaxed and stylish look (Utdrag.3, BikBok, 2017-
06-19) 

Som vi kan se utesluts egna värderingar och åsikter genomgående i utdraget ovan. Här 

förmedlas i stället informationen på ett objektivt och sakligt sätt där skribenten eller den som 

står bakom texten undgår att blanda in eget tycke och smak i det som yttras. T-shirts med 

påståenden, citat, märkesnamn och ord sägs vara super hett och den lite för stora svarta 

trenchjackan och den tuffa motorcykeljackan menas vara ett säkert kort som passar till allt. I 

texten ges också saklig information om vilken den perfekta kombinationen av plagg och 

accessoarer är, hur kvinnor skall klä sig under sommarens årstid, hur kvinnor går från 

dagtidslooken till kvällstidslooken på nolltid samt hur kvinnor fullbordar den alldagliga, 

avslappnade stilsäkra looken. I utdraget ovan kan vi också se att skribenten eller den som står 

bakom det som sägs instämmer fullständigt i det som yttras, vilket vi uppfattar bidrar till att 
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skapa litet utrymme för alternativa uppfattningar om plaggen och dess egenskaper. Här har vi 

också uppfattat det som att textens sätt att formulera det som en objektiv modalitet gör det 

som sägs svårare att ifrågasätta. På så sätt menar vi att det som sägs också blir lättare att ta för 

givet.  

    Utdraget ovan är som vi tidigare berättat bara ett exempel på några av de reklamtexter som 

finns på BikBoks hemsida. Vi har emellertid tagit del av samtliga reklamtexter och kan 

berätta att de allra flesta är formulerade på liknande objektiva sätt att förmedla sig kring de 

olika plaggen och accessoarerna på. En del av reklammaterialet som till större grad ändå 

utgjordes av subjektiva uttalanden är det reportage som handlar om Natasha Oakley´s och 

Devin Brugman´s desig av badklädeskollektionen ” A Bikini A Day” för BikBok. Här 

använder modeexperterna Oakley och Brugman subjektiv modalitet för att ge mening till 

kvinnors identitet och den bikinikollektion de själva designat. Som vi tidigare beskrivit 

handlar subjektiv modalitet om ett uttalande där skribenten eller den som står bakom 

uttalandet är tydlig med att det som yttras kommer från eget tycke eller smak. Detta gör 

Oakley och Brugman genom att uttrycka följande: ”We believe every woman should feel chic 

and stylish, even in swimwear”. Som vi kan se, är det i denna fras tydligt att det är 

modeexperterna själva som menar att det är viktigt att kvinnor känner sig eleganta och 

stilfulla, till och med i badkläder. Ordandet görs således ej på ett sätt som pekar mot 

universell sanning och självklarhet. Just det att Oakley och Burgman är designers, och därför 

också innehar någon form av expertis, gör emellertid att det subjektiva yttrandet enligt vår 

uppfattning får den universella sanningens innebörd. Experter är ju de som, i kontrast till 

läsaren som förutsätts vara novis inom området, vet vad som är sant, rätt och riktigt.  

    I samma reportage ser vi även hur sanningsanspråk och objektiv modalitet används i 

utsagor av modeexperter, bland annat här där Oakley och Burgam beskriver hur man (som 

kvinna) mår bra i sin bikini:  

It´s easy to say, but feeling good in your bikini is all about your mentality. You have to be 
confident and own it. It sounds generic, but you have to love and accept what you´ve got to be 
able to feel good about yourself. (Utdrag.4, BikBok, 2017-06-27) 

I utsagan ovan kan vi se hur de som står bakom uttalandena instämmer fullständigt i det som 

sägs. Detta gör enligt vår tolkning att det som yttras framstår som självklarheter som inte går 

(eller bör) ifrågasättas. I utsagan konstrueras kvinnors välmående också som något som 

handlar om hennes egen mentalitet och förmågan till att ”äga” sin bikini. I texten kopplas 

också kvinnors självförtroende (confidence) och ägandet av den specifika bikinin samman: 

”you have to be confident and own it”. Kvinnan framställs som någon som måste älska och 

acceptera det hon har för att kunna vara nöjd med sig själv, samtidigt som självsäkerhet antas 

komma genom ägandet av bikinin. Utsagan ger lite utrymme för alternativa uppfattningar, och 

en kvinnas eventuella missnöje med den egna kroppen framställs som ett problem som enkelt 

skulle kunna lösas om kvinnan bara kunde förmå sig att tänka annorlunda om sig själv. Vi har 

också tolkat det som att det förmedlas att andras åsikter om hur kvinnokroppen ”ska” se ut 

inte borde vara något som påverkar kvinnans sätt att se på sig själva, den egna kroppen och 

om hon ska köpa bikinin eller inte.  

 

GinaTricot 

Vid vår analys av användningen av olika typer av modalitet i reklamtexterna på GinaTricots 

hemsida har vi även här bland annat sett till vilka anspråk på sanning som görs i texten 

(sanningsanspråk) samt hur skribenten eller den som står bakom yttrandet i texten förbinder 

sig själv med det som sägs (subjektiv/objektiv modalitet). Även i denna del har vi valt att 

väva samman redogörelsen för användningen av subjektiv/objektiv modalitet och 

sanningsanspråk i reklamtexten. Vid vår analys av de reklamtexter som gick att finna på 

GinaTricots hemsida kunde vi se att texterna även där i de allra flesta fall utgjordes av 



29 

objektivt formulerade anspråk på sanning. Som vi tidigare beskrivit innebär en sådan 

objektivitet att textproducenten eller den som står bakom texten skiljer sig själv från det som 

yttras, vilket ger sken av att det som sägs är oberoende av ypparens eget tycke och smak. 

Följande utdrag från GinaTricots hemsida utgör några exempel på sådana typer av uttalanden:  

Med en trendig jacka lyfter du hela din outfit… Vi har jeans med perfekt passform för alla stilar 
och kroppar... Tropiska mönster, off shoulders, jeansshorts och klänningar ligger högst upp på 
it-listan... Här finns massor av glammiga nyheter som förhöjer din stil!... Den vita färgen har 
tagit sin in på listan som en av sommarens hetaste trender… Oavsett vad du har på gång så har 
vi de perfekta badkläderna för dig…  Volanger är fortfarande stort och one shoulder-klänningen 
är en riktig must-have till sommaren… Gult är just nu allt annat än fult, och denna humörhöjare 
är helt klart här för att stanna!  (Utdrag.5, GinaTricot, 2017-05-15) 

Som vi kan se, instämmer skribenten eller den som står bakom uttalandena också här 

fullständigt i det som sägs. Detta gör enligt vår tolkning att det som yttras framstår som 

självklarheter som inte går (eller bör) ifrågasättas. Vi ser också i utdraget ovan att texten är 

formulerad på ett sätt som utelämnar vad skribenten eller den som står bakom texten själv 

tycker eller menar. På så vis framställs det som sägs också som allmängiltiga sanningar som 

enligt oss blir lätta att ta för givet. I utdraget ovan kan vi också se att de objektiva anspråken 

på fullständig sanning utgörs av implicita föreställningar om varför kvinnor borde bära de 

olika plaggen. I frasen ”Med en trendig jacka lyfter du hela din outfit” och frasen ”Här finns 

massor av glammiga nyheter som förhöjer din stil” ser vi att det finns vad vi uppfattar som en 

implicit mening vilken uttrycker att kvinnan, med hjälp av specifika typer av kläder och 

accessoarer, borde framställa sig själv på bästa möjliga sätt. Här skulle vi också kunna tolka 

det som att innehållet i de två fraserna antyder att det vilar något ofullkomligt över de kvinnor 

som varken äger en trendig jacka eller någon av de glammiga nyheter som GinaTricot har att 

erbjuda. I utdraget ser vi också att tropiska mönster, jeansshorts, klänningar, färgerna vit och 

gul, volanger och one shoulder-klänningar hävdas vara speciellt passande (just nu) för den 

målgrupp av unga kvinnor som reklamen riktar sig till. Den som står bakom texten, som i det 

här fallet är GinaTricot, hävdar sig också ha jeans med perfekt passform för alla stilar och 

kroppar samt de perfekta badkläderna för ”dig”. Här har vi tolkat det som att GinaTricot 

försöker peka på att oavsett vilken stil som kvinnan själv väljer, så har GinaTricot jeansen för 

henne. Vi har också tolkat det som att GinaTricot här vill poängtera att de är medvetna om att 

kvinnor kan ha olika kroppsformer, vilket genom uttrycket framställs som normalt (dock är 

den kurvigare kvinnan ändå underrepresenterad i deras klädreklam, vilket vi menar egentligen 

går emot vad de själva verkar vilja stå för när de uttrycker att de har jeans för alla stilar och 

kroppar).  

6.1.4 Ordalydelse 

BikBok 

Med hjälp av analysverktyget ordalydelse har vi letat efter återkommande ord och uttryck 

(lexikala termer) i BikBoks reklamtexter för att se vilken mening och innebörd de bidrar till 

att skapa av texten. Några av de återkommande ord och uttryck som vi kunde se i BikBoks 

reklamtexter var ”style/styles/stylish”, ”look” och ”outfit” som många gånger användes för att 

beskriva de olika plagg som modellerna på reklambilderna hade på sig. Nedan följer ett 

utdrag med några exempel på hur dessa ord och uttryck används på BikBoks hemsida: 

”It´s a shorts kind of summer – and we show you how to style the perfect basic pair of shorts 
for three different occations!”… Get inspired by these styles and celebs” …  ”A pair of shaping 
tights, a nice firm sports bra and casual, yet cool cropped hoodie will have you feeling stylish 
even when sweating”… Chic: go for a full coloured outfit for that super sophisticated, chick 
look… The classic look: a beige trench, a white t-shirt with print, posh glasses and classic jeans… 
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The bomber works great during spring seasone, to keep you warm when the rest of your outfit 
is less so. (Utdrag.6, BikBok, 2017-05-15) 

I utdraget ovan kan vi se hur orden ”style/styels/stylish”, ”look” och ”outfit” används i 

BikBoks olika reklamtexter. Här tolkar vi det som att ordet stajla/stil/stilig (vår översättning) 

används både för att hänvisa till den aktivitet där olika typer av plagg matchas på specifika 

sätt, samt för att peka på något som individen kan antingen ha eller något som individen kan 

känna sig. Genom utsagan ” we show you how to style (vi visar dig hur du ska stajla dig, vår 

översättning) tolkar vi det som att BikBok framställer kvinnan som en individ som behöver 

hjälp att matcha shortsen med andra typer av plagg. Vi har även tolkat det som att stil är något 

kvinnan skulle kunna få om hon låter sig inspireras av de olika stilar och kändisar som 

presenteras i BikBoks reklammaterial. När BikBok uttrycker att ”ett par formande tights, en 

stadig sport-bh och en vanlig, men kort huvtröja ”will have you feeling stylish even when 

sweating” (”kommer få dig att känna dig stilig till och med när du svettas”, vår översättning), 

tolkar vi det som en uppmaning till kvinnor att känna sig stiliga, till och med under träning 

och då svetten rinner. Stilig framställs således som något som kvinnor alltid borde vara, och 

stil framställs som något som kvinnor borde ha. I utdraget ovan ser vi också hur orden ”look” 

och ”outfit” används för att hänvisa till en viss typ av sammansättning av plagg och 

accessoarer, vilka resulterar i ett speciellt uttryck eller utförande som i det här fallet beskrivs 

som klassiskt eller chict. Här har vi tolkat det som att samtliga av orden ”style/styels/stylish”, 

”look” och ”outfit” används för att tala om i princip samma sak, nämligen olika typer av 

sammansättningar av plagg samt hur dessa sammansättningar får kvinnan att se ut och känna 

sig. Användandet av liknande ord är, som vi tidigare beskrivit, ett tecken på ”overwording” 

vilket tyder på att det finns starka ideologiska utgångspunkter inom ett ämne, där ideologiska 

utgångspunkterna utgörs av såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar 

och handlingsnormer för subjektet. Efter att ha analyserat BikBoks reklamtexter och studerat 

vilka ord som används mest samt hur dessa används, har vi tolkat det som att BikBoks 

reklammaterial utgörs av vissa specifika värderingar och handlingsnormer. Här har vi 

uppfattat det som att värderingarna och handlingsnormerna bland annat utgörs av att den unga 

kvinnan skall vara stilmedveten, hon skall låta sig inspireras av modeaktörer som exempelvis 

BikBok och ta till sig de tips och råd som BikBok ger om vilka plagg som skall bäras samt 

hur dessa skall kombineras.  

    Det finns också några andra ord eller uttryck som vi menar är centrala för 

meningsskapandet i BikBoks reklamtexter. Dessa ord är ”it-girl”, ”designers”, ”celebs” och 

”fashion influencers” vilka används för att utifrån vad vi förstår legitimera den tryckta tröjan 

och tröjan med påståenden. De används också enligt vår förståelse för att peka på expertis. I 

följande utdrag ser vi hur ”it-girl”, ”designers”, ”celebs” och ”fashion influencers” används 

för att ge erkännande till dessa plagg och peka på expertis:  

”This is the new trend amongst every it-girl, well-known brands and designers right now: 
printed t-shirts!”… After New York Fashion Week SS17, where a lot of designers sent t-shirts 
with a statement down their runways, it has been the go to item for celebs, fashioninfluencers 
and on the streets ever since. (Utdrag.7, BikBok, 2017-05-15) 

Ordet ”it-girl” används här utifrån vad vi förstår för att hänvisa till en typ av kvinna som har 

det lilla extra. Utifrån vad vi tänker kan det exempelvis vara klass, stil eller en skönhet och 

karaktär som andra unga kvinnor beundrar. Här har vi också tolkat det som att skribenten eller 

den som står bakom texten förväntar av den unga kvinnan att hon skall ha kunskap om vad en 

”it-girl” är och vill göra som ”it-girls” gör. I utdraget ovan kan vi även se hur det hävdas att 

den nya trenden av tryckta t-shirts är något som kan ses bland alla designers. Här uppfattar vi 

att ordet designers används för att hänvisa till den skara av professionella och kompetenta 

innovatörer som sysslar med mode, närmare bestämt personer som sätter tonen för vilka 

färger som är inne just nu, hur plaggen skall vara utformade samt hur de olika plaggen skall 
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kombineras med accessoarer av olika slag. Genom att använda ordet designers, pekar alltså 

BikBok som står bakom texten på en slags expertis vilket vi uppfattar bidrar till att legitimera 

och erkänna den tryckta tröjan och tröjan med tryck som moderiktiga plagg att bära just nu. 

Vi har också tolkat det som att BikBok genom att använda ordet designers försöker stärka och 

legitimera sin egen position inom modebranschen. I tillägg till detta ser vi i utdraget ovan 

också hur orden ”celebs” och ”fashioninfluencers” används, för att utifrån vad vi förstår 

hänvisa till de kvinnor som redan anammat modet med tryckta tröjor. Här har vi tolkat det 

som att texten i utdraget ovan förväntar av den unga kvinnan att hon skall göra det samma.  

 

GinaTricot 

Likt analysen av BikBoks reklammaterial har vi även på GinaTricots hemsida använt 

analysverktyget ordalydelse för att söka efter återkommande ord och uttryck i de olika 

reklamtexterna. Efter vår analys av reklamtexterna stod det klart att orden ”trender”, 

”stylingtips”, ”mode”, ”nyckeltrender”, ”styla”, ”outfit”, ”influencers”, ” it-plaggen”, ”must-

have”. Nedan ser vi exempel på hur dessa termer används i reklamtexten på hemsidan: 

Inspireras av säsongens viktigaste trender, våra exklusiva samarbeten och perfekta stylingtips, 
så att du kan vara först med det senaste modet... Nu tar den varma färgskalan plats bland 
sommarens hetaste nyckeltrender… Styla med glammiga örhängen och sandaler för en 
fulländad outfit… Här har vi låtit fyra trendinspirerade influencers välja ut sina personliga 
favoritplagg, deras Summer Highlights. Här kan du klicka runt bland tjejerna och hitta it-plaggen 
till semestern, beachen och partyt… Volanger är fortfarande stort och one shoulder klänningen 
är en riktig must-have till sommaren. (Utdrag.8, GinaTricot, 2017-05-15) 

I utdraget ovan har vi tolkat det som att ordet trender används för att tala om 

säsongsanpassade plagg som den unga kvinnan bör låta sig inspireras av. Här har vi också 

tolkat det som att trender skrivs fram som något som kommer och går, en typ av förändring 

som den unga kvinnan förväntas hänga med i. Vi kan också se hur ordet stylingtips används 

för att peka på de anvisningar och råd som av GinaTricot ges till den unga kvinnan om vilka 

plagg som skall bäras samt hur dessa plagg skall kombineras. Här har vi tolkat det som att 

tipsen eller råden skrivs fram som en förutsättning för att den unga kvinnan skall kunna vara 

först med det senaste modet. Här har vi också tolkat det som att det i texten förmedlas att den 

unga kvinnan inte bara kan, utan också borde vara först med det senaste modet. På så vis 

framställs den unga kvinnan som någon som borde engagera sig i att uppdatera sig själv om 

det senaste. Här har vi också tolkat det som att ordet nyckeltrender används för att peka på att 

det finns vissa trender som är viktigare än andra, och att dessa trender går att matcha med 

andra trender. På så vis framställs nyckeltrenderna enligt vår mening som speciellt viktiga för 

den unga kvinnan att uppmärksamma och tillägna sig. I utdraget ovan ser vi också att 

GinaTricot i texten skriver att det går att styla sig till en fulländad outfit. Det betyder också 

enligt vår tolkning att det också finns andra sätt att styla outfits som inte är lika fulländade. 

Att GinaTricot yttrar sig om det fulländade på detta sätt, skapar enligt vår uppfattning en 

förväntning på den unga kvinnan att hon själv borde äga glammiga örhängen och sandaler för 

att kunna bli så fulländad som möjligt i sitt sätt att framställa sig själv. Det betyder också 

enligt vår tolkning att det här framställs som att det över den unga kvinna som inte äger 

sådana glammiga örhängen eller sandaler vilar något ofullständigt. Vi ser också att GinaTricot 

likt BikBok använder sig av ordet influencers i sin reklamtext. Här har vi tolkat det som att 

ordet influencers används för att syfta på andra ”viktiga” unga kvinnor som ”vanliga” unga 

kvinnor förväntas inspireras av. I utdraget ovan används också orden it-plagg och hust-have 

för att utifrån vad vi förstår hänvisa till de plagg som GinaTricot har att erbjuda. It-plagg är 

enligt vår förståelse kläder som har ”det”, och must-have är helt enkelt plagg som man bara 
måste ha. Här har vi tolkat det som att dessa ord används för att hänvisa till plagg som har det 

lilla extra och som den unga kvinnan därför verkligen behöver. 
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6.1.5 Sammanfattning  

I ovanstående presentation av bild och textanalys har vi beskrivit hur vi med hjälp av olika 

analysverktyg kunnat se representationen av den unga kvinnan i reklambilderna samt vilka 

förväntningar den unga kvinnan ställs under genom reklamtextens meningsinnehåll och 

formuleringar. Som vi tidigare beskrivit har vi tolkat det som att den unga kvinnan i BikBoks 

reklambilder representeras som en feminin, lekfull, ungdomlig, äventyrslysten och tuff 

individ som gillar att sticka ut från det vanliga, och i GinaTricots reklambilder har vi tolkat 

det som att den unga kvinnan representeras som en romantisk, glamourös, kaxig, sensuell, 

ordentlig och ordningsam kvinna som gillar festligheter. Av reklamtexterna ställs också den 

unga kvinnan under vissa krav som vi uppfattar handlar om att hon förväntas svara ann på ett 

visst sätt. Det handlar exempelvis om att hon förväntas acceptera reklamens olika 

erbjudanden av både priset för kläder och accessoarer samt erbjudanden av sätt att framställa 

det egna jaget på. Vi har också tolkat det som att den unga kvinnan ställs under förväntningen 

att hon skall låta sig inspireras av både säsongens hetaste trender, mode och modeexperternas 

råd om hur det nyaste modet skall bäras. I tillägg till detta har vi också tolkat det som att den 

unga kvinnan förväntas hålla sig uppdaterad inom modeområdet och därför heller inte får 

missa de viktiga modenyheterna. I reklamtexterna formuleras också sanningar om- och kring 

området mode. Det kan exempelvis handla om vilka som är de senaste modeplaggen och hur 

de ser ut samt vad den unga kvinnan skall göra för att bli en del av det senaste modet vilket 

sägs vara att konsumera och inspireras av modeexpertisen. I tillägg till detta byggs också 

reklamtexterna upp av ett antal ord och uttryck som enligt vår tolkning bidrar till att ge texten 

dess mening och innebörd. Sådana ord och uttryck är exempelvis stil, look, outfit, must-have, 

it-plagg, it-gitls, influencers, designers och kändisar. Här har vi tolkat det som att stil, look 

och outfit används för att ge mening och innebörd till en speciell kombination av plagg och 

accessoarer som skiljer sig från ett slumpmässigt och omedvetet sätt att klä sig på. Vi ser det 

som att användandet av dessa ord bidrar till att skapa en förväntning på den unga kvinnan att 

hon med avsikt och medvetenhet ska framställa sig själv utefter de stilar som presenteras i 

klädreklamen. Vi har också tolkat det som att orden must-have och it-plagg används för att 

hänvisa till plagg som är speciellt viktiga för den unga kvinnans medvetna framställning av 

sig själv. När det kommer till orden influencers, designers och kändisar har vi tolkat det som 

att dessa används för att hänvisa till en modexpertis med kunskap om vad som skall bäras och 

hur det skall bäras. Vi har även tolkat det som att användningen av dessa ord bidrar till att 

skapa en förväntning som handlar om att den unga kvinnan skall lyssna till dessa experter. 

Det har nu blivit dags att gå över till att beskriva de diskurser vi kunnat se utifrån vår analys 

av de olika reklamtexterna och reklambilderna på BikBoks och GinaTricots hemsidor. 

6.2 Dimensionen diskursiv praktik 

Som vi tidigare beskrivit har vi valt att använda oss av analysverktyget diskursordning för att 

kunna identifiera diskurser i BikBoks och GinaTricots reklammaterial. Vi gör detta genom att 

se hur text och bildspråk produceras och utgår från vår egen konsumtion av densamma. Detta 

betyder också att de diskurser vi identifierat i BikBoks och GinaTricots reklammaterial 

grundar sig på vårt eget sätt att tolka de olika texterna under analysarbetets gång. Under vår 

analys av de två klädkedjornas diskursordning har vi tagit avstamp i det resultat vi kommit 

fram till efter vår visuella bildanalys och analys av reklamtexten i dimensionen text. Vi menar 

att både text och bild ligger till grund för interpellationen av den unga kvinnan, varför det är 

viktigt att även inkludera den visuella analysen i analys av diskursiv praktik. Här har vi valt 

att slå ihop resultatpresentationen av vår analys av BikBoks och GinaTricots reklambilder och 
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reklamtexter eftersom vi funnit diskurser som samverkar och liknar varandra. Att presentera 

resultatet av vår analys av BikBoks och GinaTricots reklammaterial var för sig skulle med 

andra ord innebära en onödig upprepning av de diskurser vi identifierat. De diskurser vi 

identifierat under vår analys av den diskursiva praktiken utgörs av modediskurs, 

individualitet/ kollektivitet diskurs, expertduskurs samt konsumtionsdiskurs. Nedan redogör 

vi närmare för samtliga diskurser som vi uppmärksammat inom ramen för BikBoks och 

GinaTricots reklammaterial. 

6.2.1 Diskursordning inom ramen för BikBoks och GinaTricots reklammaterial 

Modediskurs 

Vid vår analys av de olika klädkedjornas reklambilder och reklamtexter har vi sett vad vi 

uppfattar som en del av en modediskurs. Denna modediskurs görs tydlig genom de två 

klädkedjornas användande av text och bild på ett sätt som enligt vår mening bidrar till att 

producera uppfattningar, värderingar och handlingsnormer som har med mode att göra. 

Modediskursen identifierade vi med hjälp av analysverktygen analytiska processer, 

språkhandlingar, modalitet och ordalydelse. Inom ramen för denna del av den modediskurs vi 

identifierat i BikBoks och GinaTricots reklammaterial, har vi sett att en position för den unga 

kvinnan skapas där hon står under vissa förväntningar som har att göra med vem hon borde 

vara och vad hon borde göra. En sådan förväntning handlar bland annat om att den unga 

kvinnan förväntas vara intresserad av det senaste modet och de råd som modeexpertisen för 

fram. En annan förväntning handlar om att den unga kvinnan skall vara en modemedveten 

ung kvinna med en bra känsla för stil. Hon förväntas även investera i sig själv, där själva 

investeringen handlar om att hon skall köpa de senaste modeplaggen och accessoarerna för att 

själv kunna bli en del av det senaste modet. Att bli en del av det senaste modet framställs i 

reklammaterialet som något högst eftersträvansvärt för samtliga unga kvinnor i samhället. Vi 

har också tolkat det som att den unga kvinnan här framställs som en modenovis i behov av 

den upplysning som BikBok och GinaTricot som modeexperter har att erbjuda.  

 

Individualitet/ kollektivitet diskurs 

Efter vår analys av reklammaterialet på GinaTricots hemsida identifierade vi även vad vi 

uppfattade som en del av en individualitetsdiskurs. Denna individualitetsdiskurs görs tydlig 

genom det sätt på vilket GinaTricot i sitt reklammaterial direkt uppmanar den unga kvinnan 

till bland annat att hitta sin perfekta passform, ta sikte på sitt favoritpar samt hitta sin perfekta 

modell i den denimguide som finns på GinaTricots hemsida. Här har vi tolkat det som att en 

position skapas där den unga kvinnan står under förväntningen att hon själv efter välgrundade 

egna beslut skall köpa de jeans som GinaTricot har att erbjuda. Här har vi tolkat det som att 

den unga kvinnans eget tycke och smak främjas på ett sätt som döljer att hon i samma stund 

begränsas till att välja bland de typer av jeans som GinaTricot har att erbjuda. Å andar sidan 

främjar både BikBok och GinaTricot samtidigt ett kollektivt uttryck kring unga kvinnors sätt 

att framställa sig själva med hjälp av kläder och accessoarer. Detta görs tydligt genom både de 

uppmaningar som avkräver den unga kvinnan att anamma de stilar eller den look som BikBok 

och GinaTricot själva presenterar, samt genom textens objektiva sätt att peka på fullständig 

sanning kring vad modet utgörs av. Här har vi tolkat det som att den unga kvinnan möjliggörs 
ett individuellt uttryck inom ramen för det mode som BikBok och GinaTricot presenterar.  

 

Identitetsdiskurs 

Vid vår analys av BikBoks och GinaTricots reklambilder har vi sett vad vi uppfattar som en 

del av en identitetsdiskurs. Genom vårt användande av analysverktyget analytiska processer 

kunde vi se hur olika egenskaper och karaktärsdrag knöts till den kvinnliga identiteten hos 
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modellerna i reklambilderna. Utifrån dessa reklambilder har vi tolkat det som att sättet som 

egenskaper och karaktärsdrag knyts till den kvinnliga identiteten i reklambilderna skapar en 

social position för den unga kvinnan där hon ställs inför förväntningen som handlar om att 

hon själv skall ha sådana egenskaper och karaktärsdrag. I textdimensionens resultatdel i detta 

arbete ser vi att vi tolkat det som att den unga kvinnan i BikBoks reklambilder representeras 

som en feminin, lekfull, ungdomlig, äventyrslysten och tuff individ som gillar att sticka ut 

från det vanliga, och att GinaTricots reklambilder representerar den unga kvinnan som en 

romantisk, glamourös, kaxig, sensuell, ordentlig och ordningsam kvinna som gillar 

festligheter. Dessa två representationer av den unga kvinnan ser alltså lite olika ut, och kan 

beskrivas som två olika positioner som den unga kvinnan kan ta. Det betyder också att de 

olika positionerna kommer med olika förväntningar på egenskaper och karaktärsdrag som den 

unga kvinnan bör efterlikna. Här möjliggörs alltså två identiteter med olika ”innehåll” för den 

unga kvinnan, men hon begränsas också av denna representation då den sätter gränser för vad 

som ingår i en sådan typ av identitet. Vi har också tolkat det som att det inom ramen för denna 

del av identitetsdiskurs produceras förväntningar som har att göra med att den unga kvinnan 

borde ägna sig åt ett identitetsarbete, alltså att aktivt engagera sig själv i en medveten 

framställning av det egna jaget. Här framställs också kläder och accessoarer som en viktig del 

av den kvinnliga identiteten, kanske ännu mer som en nödvändighet och en förutsättning för 

själva identitetsskapandet. Här försätts också den unga kvinnan i en social relation där hon 

enligt vår uppfattning framställs som beroende av de plagg och de accessoarer som BikBok 

och GinaTricot säljer. 

 

Expertdiskurs 

Efter analysen av BikBoks och GinaTricots reklamtexter kunde vi se vad vi uppfattar som en 

del av en expertdiskurs. Denna expertdiskurs såg vi främst med hjälp av de två 

analysverktygen modalitet och ordalydelse. Genom både BikBoks och GinaTricots sätt att på 

ett objektivt sätt framställa egna yttranden som fullständig sanning framställer de sig båda 

som experter inom området mode som kan och vet vad det senaste modet utgörs av. Detta sätt 

yttra sig på skapar enligt vår uppfattning en position för den unga kvinnan där hon framställs 

som en modenovis i behov av upplysning. Vi har också tolkat det som att BikBok i sitt 

reportage om Natasha Oakley´s och Devin Brugman´s desig av badklädeskollektionen ” A 

Bikini A Day” använder reportaget som en resurs för att stärka sin egen position inom 

området mode. Genom att BikBok visar att de i sin praktik tar hjälp av framgångsrika 

designers visar de också att de själva är aktörer med god kunskap inom modeområdet. Vi har 

också tolkat det som att BikBoks och GinaTricots användning av ord som exempelvis 

”designers”, ”modeinfluerare”, ”it-girls” och ”kändisar” också används för att stärka den egna 

positionen inom modeområdet. Designers är de experter som upprättat eller sätter tonen för 

det senaste modet. Modeinfluerare har som uppgift att sprida mode vidare, lika så har ”it-

girls” och kändisar. Genom att hänvisa till denna skara av till synes viktiga personer inom 

området mode, stärker och legitimerar BikBok och GinaTricot också sin egen expertis inom 

detta område. Vi har också tolkat det som att det inom ramen för denna expertdiskurs skapas 

en position för den unga kvinnan som kommer med en förväntning som handlar om att hon 

skall lyssna på de aktörer i samhället som kan och vet mer om området mode. Som ung 

kvinna förväntas alltså individen med andra ord förstå att det finns en skara experter som inte 

bara är viktiga att se upp till och att lyssna på, de är också viktigt att så långt som möjligt 

försöka efterlikna dem.  

 

Konsumtionsdiskurs 

Efter vår analys av BikBoks och GinaTricots reklamtexter stod det klart att textmaterialet 

utgjorde en del av en konsumtionsdiskurs. Detta kunde vi som tydligast se genom de 

uppmaningar i texten som avkräver den unga kvinnan att shoppa och anamma de stilar eller 
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den look som BikBok och GinaTricot själva har att erbjuda. Själva konsumtionsaktiviteten 

framställs också både i BikBoks och GinaTricots reklamtexter som en önskvärd aktivitet som 

kan hjälpa subjektet att efterlikna den representation av den unga kvinnan som görs i BikBoks 

och GinaTricots reklambilder. Genom att konsumera de produkter som erbjuds, förväntas den 

unga kvinnan tillägna sig de egenskaper och karaktärsdrag knyts till den kvinnliga identiteten 

i de olika reklambilderna. En annan aspekt som gör att vi uppfattar detta som en del av en 

konsumtionsdiskurs är alla de erbjudanden i form av priser som går att finna på de båda 

klädkedjornas hemsidor. Här har vi tolkat det som att priserna som visas på hemsidan används 

för att locka betraktaren av reklammaterialet till konsumtion. Utifrån våra erfarenheter ligger 

nämligen priserna på BikBoks och GinaTricots varor inom ramen för vad som kan betraktas 

som billigt och prisvärt i förhållande till andra aktörer på marknaden. På så vis tolkar vi det 

också som att BikBok och GinaTricot framställer det som att de båda har modekläder som 

”alla” unga kvinnor skall ha råd med. Att framställa något som billigt och prisvärt kommer 

även enligt vår förståelse med en förväntning som handlar om att den unga kvinnan borde 

lockas av sådana ”låga” priser. Här försätts alltså den unga kvinnan i en relation där hon som 

konsument lockas av och vill köpa de ”billiga” produkter som BikBok och GinaTricot 

producerar.  

 

Vi har nu presenterat de diskurser vi identifierat inom ramen för BikBoks och GinaTricots 

reklammaterial. Här skulle vi vilja säga något om den relation vi funnit mellan de olika 

diskurserna under analysarbetets gång. Många av de diskurser vi funnit underbygger enligt 

vår tolkning nämligen varandra på olika sätt, vilket betyder att diskurserna går in i varandra 

på ett sätt som förenar och binder dem samman. På så sätt kan vi också säga att de samverkar. 

Ett exempel på en sådan relation vi har sett är den mellan identites- och konsumtionsdiskursen 

där identitet framställs som något som den unga kvinnan kan förvärva genom konsumtion. 

Båda dessa diskurserna har också kopplingar till modediskursen eftersom mode både är något 

som skall konsumeras samt framställs som en viktig del av den unga kvinnans identitet. Vi 

har också tolkat det som att konsumtionsdiskursen underbyggs av expertdiskursen och 

modediskursen, eftersom modeexperterna är de som vet vilka produkter den unga kvinnan bör 

konsumera för att bli en del av det senaste modet. Som vi ser går de olika diskurserna in i 

varandra på ett sätt som förenar och binder dem samman. På så sätt kan vi också säga att de 

samverkar. Med detta sagt går vi nu över till dimensionen social praktik där vi sätter de olika 

diskurser vi funnit i ett bredare sammanhang. 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Vi kommer nu att punktvis presentera det resultat vi kommit fram till. Detta för att lyfta fram 

resultatet av vår undersökning på ett överskådligt sätt. 

• Enligt vår tolkning representeras den unga kvinnan i BikBoks reklambilder som en 

feminin, lekfull, ungdomlig, äventyrslysten och tuff individ som gillar att sticka ut 

från det vanliga. I GinaTricots reklambilder representeras den unga kvinnan som en 

romantisk, glamorös, kaxig, sensuell, ordentlig och ordningsam kvinna som gillar 

festligheter. 

• I BikBoks och GinaTricots reklammaterial interpelleras den unga kvinnan i första 

hand i egenskap av en konsument, en konsument som endast vid konsumtion av 

reklamens produkter kan få de egenskaper och karaktärsdrag som knyts till de 

kvinnliga modellerna i reklambilderna.  
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• Genom reklammaterialets interpellation av den unga kvinnan ställs hon under 

förväntningarna att vara intresserad av det senaste modet och de råd som 

modeexperterna för fram. Den unga kvinnan förväntas också vara modemedveten och 

ha en bra känsla för stil, samt investera i sig själv. I tillägg till detta förväntas hon fatta 

välgrundade beslut om vilka produkter hon skall köpa samtidigt som hon förväntas 

anamma de stilar som visas av modellerna på hemsidorna. Slutligen förväntas den 

unga kvinnan också att ägna sig åt ett identitetsarbete genom att aktivt engagera sig i 

en medveten framställning av det egna jaget med hjälp av det senaste modet.  

6.4 Dimensionen social praktik 

Som vi tidigare beskrivit står de diskursiva praktikerna enligt den kritiska diskursanalysen i 

ett dialektiskt förhållande till de sociala praktikerna, vilket betyder att diskurser är socialt 

inlagrade. Vi har också berättat att analysen av den sociala praktikens dimension syftar till att 

kartlägga förbindelsen mellan de diskursiva praktikerna och den sociala praktiken de är en del 

av. Här läggs fokus på den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av social ordning eller 

social förändring. Det hela handlar alltså om ett kontextualiseringsarbete där de diskurser som 

identifierats under analysarbetet sätts i ett bredare sammanhang. Diskurserna vi identifierade i 

reklam som riktar sig till unga kvinnor kommer vi i detta avsnitt dels att sätta i relation till 

teorier om konsumtionsamhället (Bauman) och dels till teorier som rör framställningar av kön 

(Butler). Nedan börjar vi med Baumans teori om konsumtion för att sätta just de diskurser vi 

identifierat i ett bredare sammanhang och går sedan över till att göra det samma med hjälp av 

Butlers teori om performativitet.  

6.4.1 Baumans teori om konsumtion 

Bauman menar, som vi redogjort för tidigare i teoridelen av detta arbete, att vi lever i vad som 

kan kallas för ett konsumtionssamhälle. Som vi kunnat se i vår analys av den diskursiva 

praktikens dimension har vi funnit vad vi uppfattar som en del av en konsumtionsdiskurs i 

BikBoks och GinaTricots reklammaterial. Det är en konsumtionsdiskurs som enligt vår 

uppfattning understödjer och främjar den unga kvinnan till att välja en konsumistisk livsstil. 

På så vis kan vi också säga att vi ser tecken på att konsumtionsdiskursen i klädreklamen 

bidrar till att reproducera det konsumtionssamhälle vi idag lever i.  

    Bauman menar att de sociala relationerna i konsumtionssamhället förmedlas av 

varumarknaden, där varorna blir en markör för social tillhörighet och identitet. I de diskurser 

vi funnit i vår analys av BikBoks och GinaTricots reklammaterial har vi som vi tidigare 

berättat sett vad vi uppfattar som en identitetsdiskurs, en identitetsdiskurs som enligt vår 

tolkning också underbyggs av en modediskurs. Här har vi tolkat det som att den 

försäljningspraktik som BikBok och GinaTricot ägnar sig åt backas upp och stärks av 

identitetsdiskursen och modediskursen där kläderna och accessoarerna skrivs fram som 

viktiga markörer för den unga kvinnans framställning av det egna jaget och vem hon är. 

Identitetsdiskursen och modediskursen bidrar på så vis enligt vår uppfattning även här till att 

reproducera det konsumtionssamhälle vi idag lever i där marknadens varor ses som essentiella 

för individens identitet och tillhörighet.  

    Konsumtionssamhället utmärks också enligt Bauman av att samtiden karaktäriseras av 

ombytlighet och brist på sammanhang där olika varor kommer med ett bäst-före-datum. Även 

detta har vi sett tecken på i BikBoks och GinaTricots reklamtexter främst inom ramen för den 

modediskurs där den unga kvinnan står under förväntningen att ha eller vara en del av det 
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senaste modet. Att uttrycka sig om det senaste innebär enligt oss också att det också finns 

något som inte hör det senaste till och som därtill skulle kunna uppfattas som gammalt och 

förlegat. BikBoks och GinaTricots fokus på det nya pekar alltså enligt vår uppfattning mot att 

det finns ett bäst-före-datum på de kläder och accessoarer de har att erbjuda, närmare bestämt 

att det som är ”gammalt” och hör andra säsonger och äldre trender till borde bytas ut med de 

nya. Bauman menar, som vi tidigare tagit upp, också att konsumtionssamhället karaktäriseras 

av ombytlighet och brist på sammanhang. Som vi kan se av vårt resultat avkrävs den unga 

kvinnan i BikBoks och GinaTricots reklammaterial att inspireras av säsongens nya trender 

och kollektioner. Utefter vår erfarenhet ser dessa trender och kollektioner ofta olika ut under 

olika säsonger och årstider och har lite att göra med de föregående. Givetvis är det fysiskt 

möjligt att bära kläder från andra tidigare säsonger och årstider, det är inte så att de är 

obrukbara. Men i BikBoks och GinaTricots reklammaterial förespråkas användning av det 

nya till fördel för det gamla, på så vis kan man också enligt vår tolkning se tecken på en sådan 

ombytlighet och brist på sammanhang i BikBoks och GinaTricots reklammaterial när det 

kommer till trender och kollektioner. 

    När det kommer till bristen på de gradvisa framsteg som Bauman (2008 s40-42,45) menar 

konsumtionssamhället karaktäriseras av, ställer vi oss tveksamma till huruvida detta går att 

överföra denna tanke på den klädreklam vi undersökt. Som vi tidigare tagit upp ser Bauman 

konsumtionssamhället som ett samhälle som utgörs av snabba förändringar. Han menar också 

att individen i detta samhälle borde nå idealet i just detta, eller nästkommande ögonblick. 

Därför finns det inte heller någon plats för gradvisa framsteg i individens förehavanden i 

strävandet efter att nå det ideala målet. I vår studie har vi sett att klädreklamen från BikBoks 

och GinaTricots hemsidor avkräver den unga kvinnan att köpa och inspireras av det senaste 

modet, på så vis skulle vi kunna tolka det som att klädreklamen här framställer det som om 

det finns ett idealt mål som den unga kvinnan borde nå. Nämligen att klä sig själv utefter det 

senaste modet. Emellertid kan vi också tänka att blandningen av ”gamla” och nya plagg skulle 

kunna utgöra ett sådant gradvist framsteg som Bauman menar inte finns plats till. Vi bär ju 

allt som oftast flera plagg, vilka kan matchas på olika sätt.  

    En annan aspekt av konsumtionssamhället är som vi tidigare sagt att det gynnar, 

uppmuntrar och förstärker valet av en konsumistisk livsstil. Detta är något som vi tydligt 

kunna se i den klädreklam vi analyserade. Som tydligast framträder konsumtionsdiskursens 

logik då den unga kvinnan avkrävs att shoppa för att på så sätt, genom konsumtion, kunna 

uppnå de stilar och den look som BikBok och GinaTricot påbjuder. Inom ramen för denna 

konsumtionsdiskurs framställs också konsumtionsaktiviteten som vi tidigare sagt som en 

önskvärd aktivitet som kan hjälpa subjektet att efterlikna den representation av den unga 

kvinnan som görs i BikBoks och GinaTricots reklambilder, och därmed även bidra till att 

reproducera det konsumtionssamhälle vi idag lever i. 

    Bauman menar också att individen som lever i konsumtionssamhället kan känna en rädsla 

för att inte räcka till. Det är en rädsla som är knuten till ett göra-det-själv arbete som handlar 

om att göra den egna kroppen till en säljbar vara bland andra varor som finns att tillgå på 

marknaden (Bauman, 2008 s62,64-66,94). Hur kan denna tanke om rädslan för otillräcklighet 

och göra-det-självarbete förstås i relation till det reklammaterial vi undersökt? I vår tidigare 

presentation av det resultat vi kommit fram till kan vi se att vi tolkat det som att den unga 

kvinnan dels avkrävs att inspireras av och bli en del av det senaste modet. Kanske kan dessa 

krav bidra till en sådan känsla av otillräcklighet hos de unga kvinnor som inte hunnit 

införskaffa sig de nyaste modeprodukterna?  

    Avslutningsvis så menar också Bauman att individen i konsumtionssamhället ofta uppfattar 

sitt val som fritt, även om det i grund och botten är förmedlat av marknaden. I vår analys av 

reklam som riktar sig till unga kvinnor framgår hur reklamen styr kvinnor mot konsumtion 

genom att förmedla att den unga kvinnan bör välja att köpa vissa kläder och något av de 

utseenden som finns att tillgå på marknaden om hon vill vara ’rätt’. Efter analysarbetet av 
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både BikBoks och GinaTricots reklammaterial stod det enligt vår uppfattning klart att de båda 

understödjer och främjar den unga kvinnan till att välja något av alla de utseenden som de 

själva har att erbjuda. Detta såg vi främst genom uppmaningarna i texterna som kräver den 

unga kvinnan till att låta sig inspireras av säsongens olika trender och det senaste modet som 

visades på hemsidorna. Även detta har vi tolkat som ett tecken på att de diskursiva 

praktikerna bidrar till att reproducera det konsumtionssamhälle vi idag lever i.  

    Vi har nu, med hjälp av Baumans teori om konsumtion, satt de diskurser vi identifierat 

under analysarbetets gång i ett bredare sammanhang. Vi har också sett vad vi uppfattar som 

tydliga tecken på att diskurserna bidrar till att reproducera strukturen, det vill säga det 

konsumtionssamhälle vi idag lever i. Vi har alltså inte i reklammaterialet på BikBoks och 

GinaTricots hemsidor sett några tecken på att konsumtionssamhället ifrågasätts. Konsumtion 

framställs alltså i BikBoks och GinaTricots som en högst önskvärd aktivitet som den unga 

kvinnan borde ägna sig åt. Vi har nu tolkat vårt resultat i relation till Baumans teori om 

konsumtionsamhället. I nästa avsnitt kommer att tolka de diskurser vi identifierade i reklam 

som riktar sig till unga kvinnor i relation till Butlers teori som rör framställningen av kön. 

6.4.2 Butlers teori om performativitet 

Syftet med vår undersökning har, som vi tidigare beskrivit, varit att undersöka hur den unga 

kvinnan representeras i och interpelleras av klädreklam. Här har vi alltså som vi ser avgränsat 

vår undersökning till att innefatta en specifik genuskategori, nämligen genuskategorin kvinna. 

    Som vi tog upp tidigare i teoriavsnittet menar Butler att genus är skapat av människans 

performativa handlingar, närmare bestämt av en repetitiv stilisering av handlingar och gester 

som över tid skapat illusionen av ett naturligt sätt att vara. Dessa performativa handlingar kan 

exempelvis komma från subjektet själv, eller från representationer i media av olika slag.  

    De representationer av den unga kvinnan som görs i BikBoks och GinaTricots 

reklammaterial kan alltså utifrån detta synsätt förstås som performativa handlingar som bidrar 

till görandet av ett kvinnligt genus. Här tänker vi oss att representationerna främst görs genom 

de olika reklambilderna, men också med hjälp av den text som beskriver modellerna och de 

kläder de bär på bilderna. Men hur kommer det då sig att vi uppfattar kvinnorna på 

reklambilderna som just kvinnor utan att det i texten uttrycks explicit? Det står ingen stans i 

reklamtexten att ”detta är en kvinna”, utan det verkar i stället vara något annat som guidar vår 

uppfattning om att det är kvinnor på reklambilderna och att det är kvinnor som reklamen 

riktar sig till.  

    Butler menar att redan existerande performativa uttryck har en tendens att repeteras 

eftersom uttrycken då görs begripliga i sitt sammanhang. Butler menar också att de regler som 

styr vilket genus som kommer att uppfattas som begripligt kommer från den så kallade 

heterosexuella matrisen, en begriplig sammansättning av vad vi vanligtvis uppfattar och 

förstår som just kön, beteenden, egenskaper samt ett begär efter det motsatta könet. Att vi ser 

modellerna i reklambilderna som just kvinnor kan utifrån detta både förstås som att vi i 

representationen av den unga kvinnan ser en slags kontinuitet med tidigare uttryck av kvinnlig 

identitet. Vi kan också förstå det som att vi själva tolkar kvinnorna på reklambilderna utifrån 

den så kallade heterosexuella matrisen, kanske främst utifrån det vi vanligtvis uppfattar som 

kön. Det vill säga att modellerna på bilderna enligt vår tolkning anatomiskt sett stämmer 
överens med det vi vanligtvis uppfattar som tillhörande det kvinnliga könet. I vår analys av de 

olika reklambilderna på BikBoks och GinaTricots hemsida har vi som vi tidigare sagt också 

sett till vilka egenskaper och karaktärsdrag som knyts till den kvinnliga identiteten. Som vi 

kunnat se av vårt resultat, har vi tolkat det som att Bikbok representerar som en kvinnlig, 

lekfull, ungdomlig, äventyrslysten och tuff ung kvinna som gillar att sticka ut från det vanliga, 

och att GinaTricots representerar en romantisk, glamourös, kaxig, sensuell, ordentlig och 
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ordningsam ung kvinna som gillar festligheter. Genomgående i vår analys har vi dock 

identifierat alla dessa skilda uttryck som något som vi uppfattar som uttryck för kvinnlighet. 

Vår tolkning av att detta utgör uttryck för kvinnlighet har vi grundat på de kläder de olika 

modellerna bär, kläder som exempelvis utgörs av olika spetsplagg, klänningar i rosa material 

och BH´s som bärs över eller under kläderna av modellerna. Här har vi utgått från tidigare 

erfarenheter i hur olika typer av plagg enligt vår uppfattning kopplats till femininitet. Utifrån 

Butlers teori om performativitet skulle detta kunna förklaras som att kvinnans sätt att klä sig 

över tid skapat en norm och blivit en del av den matris som nu guidar vår uppfattning om vad 

som är kvinnligt och därmed även vem som är kvinna. Vi skulle också utifrån teorin om 

performativitet kunna säga att kvinnlighet är något som görs i klädreklamen på BikBoks och 

GinaTricots hemsidor genom modellernas användande av spetsplagg, klänningar i rosa 

material och BH´s som syns på olika sätt. Utifrån våra erfarenheter är dessa olika plagg också 

kläder som bidrar till att reproducera vad vi uppfattar som ett uttryck för en kvinnlig 

genusidentitet. Här är det emellertid viktigt att poängtera att vi också i BikBoks reklambilder 

kunnat se hur karaktärsdrag knutits till modellerna som vi uppfattar som mer typiskt manliga. 

Här syftar vi till den reklambild på den modell som bär den militärjacka som enligt vår 

uppfattning bidrar till att framställa modellen som en tuff och modig person. Tuff och modig 

är något som enligt våra erfarenheter ofta och vanligtvis förknippas med just det att vara man, 

och om det skulle vara så att en kvinna sägs vara tuff och modig verkar det snarare vara så att 

man menar att hon har manliga egenskaper och karaktärsdrag. Som vi tidigare berättat och 

som vi kunnat se av vårt resultat har vi tolkat det som att representationen av den unga 

kvinnan skiljer sig något i BikBoks och GinaTricots reklammaterial. Det betyder också att 

görandet av genus skiljer sig bland de två klädkedjorna. Framställningen av femininitet kan 

alltså variera och detta avspeglas också som vi kan se i de två klädkedjornas klädreklam. Här 

har vi tolkat det som att BikBok i sina reklambilder representerar och iscensätter ett kvinnligt 

genus som också inkluderar vad vi vanligtvis uppfattar som manliga egenskaper och 

karaktärsdrag, något som GinaTricot inte verkar göra. På så sätt tolkar vi det också som att 

modellerna i reklambilderna på BikBoks hemsida bidrar till att göra den kvinnliga identiteten 

mer öppen för att inbegripa även andra karaktärsdrag än dem vi vanligtvis uppfattar som 

kvinnliga.  

    Vi har nu med hjälp av Butlers teori om performativitet förklarat hur det kan tänkas vara så 

att vi uppfattar modellerna i BikBoks och GinaTricots reklambilder som kvinnor. Vi har 

också förklarat att modellerna i reklambilderna på BikBoks och GinaTricots hemsidor bidrar 

till att helt eller delvis reproducera det vi förstår som en kvinnlig genusidentitet. Vi kommer 

nu att gå över till den avslutande och sammanfattande diskussionen om vår undersökning. 

7 DISKUSSION 

Här har vi för avsikt att lyfta fram de mest centrala aspekterna i vårt arbete. Detta gör vi 

genom att först presentera på vilket sätt vi besvarat vår frågeställning och fullföljt 

undersökningens syfte, för att sedan gå över till att diskutera den tidigare forskningen i 

relation till vårt resultat. Efter detta går vi över till att diskutera resultatet i relation till den 

teoretiska och begreppsliga referensramen, för att avslutningsvis föra en självkritisk 

diskussion om studien i dess helhet.  
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7.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning har varit att studera hur den unga kvinnan representeras i och 

interpelleras av klädreklam, och de frågeställningar som väglett vår undersökning har varit 

”Hur representeras den unga kvinnan i klädreklam?” samt ”Hur interpelleras den unga 

kvinnan av klädreklam?”. Fokus har legat vid språkets konstituerande roll och praktik, 

närmare bestämt vid representation och konstituering av olika subjektspositioner och de 

förväntningar på subjektet som kommer därtill. Genom att se till detta har vi kunnat avslöja 

diskursernas ideologiska effekter, vilket innebär att vi synliggjort olika värderingar och 

handlingsnormer som i klädreklamen åläggs den unga kvinnan. Som vi sett är en sådan 

värdering och handlingsnorm enligt vår tolkning att den unga kvinnan skall ha vissa 

egenskaper och karaktärsdrag, att hon skall konsumera samt att hon skall vara intresserad av 

det senaste modet. 

    Som vi tidigare beskrivit finns makt närvarande och inbyggd i språkets olika 

betydelsekonstruktioner. I dessa betydelsekonstruktioner ligger makten dold då de kommit att 

nå status av ”allmänt vetande” och betraktas som naturliga i sitt sammanhang. Detta allmänna 

vetande kan också betraktas som olika sanningar som dominerar i samhället under en viss 

tidsperiod vilka också är svåra att ifrågasätta eftersom de betraktas som självklara. Det 

allmänna vetandet skapar alltså både möjligheter och begränsningar för vad som är möjligt att 

tänka och göra för subjektet, och makten i språket vill att subjektet skall agera utefter dessa 

sanningar. Vi har också berättat att sanning kan skapas i texter, närmare bestämt genom sättet 

texten utformas på. Även dessa sanningar innehåller en makt som vill att subjektet skall svara 

an på ett visst sätt. Makten finns i det som i diskursen formuleras som ’sanningar’, genom de 

värderingar och handlingsnormer som förmedlas av klädreklamen vilka ålägger den unga 

kvinnan att konsumera och genom sin konsumtion skapa sig själv som ung kvinna. Vi har 

också berättat att vi med denna undersökning haft ett emancipatoriskt syfte, där vi haft för 

avsikt att kritiskt granska de representationer som görs av den unga kvinnan och de 

förväntningar hon ställs under av klädreklamen. I denna undersökning har vi granskat vilka 

egenskaper och karaktärsdrag som knyts till den unga kvinnans identitet, vi har också 

granskat vilka sociala positioner som skapats för den unga kvinnan och de förväntningar som 

kommer med dessa. Genom detta tydliggörande hoppas vi att vi kunnat skapa en medvetenhet 

om att de sanningar som klädreklam bygger upp kring den unga kvinnans identitet och de 

förväntningar hon ställs under inte nödvändigtvis behöver vara sant och riktigt. Att den unga 

kvinnan skall ha vissa egenskaper och karaktärsdrag, att hon skall konsumera och samtidigt 

vara en del av det senaste modet är alltså bara en sanning som byggts upp och ingen ”naturlig 

lag” som den unga kvinnan måste följa.  

7.2 Den tidigare forskningen i relation till vårt undersökningsresultat 

Som vi redogjort för under presentationen av tidigare forskning har det varit mycket svårt att 

hitta studier som undersöker just det område vi själva har undersökt. Det vill säga studier som 

både handlar om reklam och interpellation. Som vi kan se i avsnittet ”tidigare forskning”, 

fann vi endast en studie som direkt handlade om reklam och dess interpellerande egenskaper, 

nämligen den av Pajnik och Lesjak-Tusek (2002). Utöver detta, har vi även presenterat 

tidigare forskning som handlat om teman som individualisering, nya identiteter och resan mot 

individualitet, identitet och ideal, konstruktionen av identitet med hjälp av kläder och 

reklambildens effekter. 

 

Individualisering 
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I studien gjord av Pajniks och Lesjak-Tuseks (2002) kan vi se att individualiseringsprocessen 

är central för den kapitalistiska marknadsekonomin i det senmoderna samhället. I vår 

undersökning kan vi även se att den riktar sig till individen. Genom det sätt på vilket 

GinaTricot i sitt reklammaterial direkt uppmanar den unga kvinnan till bland annat att hitta 

sin perfekta passform, ta sikte på sitt favoritpar samt hitta sin perfekta modell görs det tydligt 

att reklammaterialet är riktad till individen. Vi kan även se i studien gjord av Pajniks och 

Lesjak-Tuseks (2002) att reklamen blivit mer visuellt aggressiv i den mening att den är 

kompromisslös och uppmanar konsumenter att köpa för att på så vis uppnå ett önskvärt 

levnadssätt. I vår undersökning kan vi se exempel på detta genom de uppmaningar i 

reklammaterialet som avkräver den unga kvinnan att shoppa och anamma de stilar eller den 

look som BikBok och GinaTricot själva har att erbjuda för att på så vis kunna uppnå ett 

önskvärt levnadssätt. Det som skiljer vår undersökning från Pajniks och Lesjak-Tuseks (2002) 

studie är att vi även kunde se att både BikBok och GinaTricot har ett gemensamt uttryck kring 

unga kvinnors sätt att framställa sig själva med hjälp av kläder och accessoarer. Detta genom 

både de uppmaningar BikBok och GinaTricot själva presenterar, samt genom reklamtextens 

objektiva sätt att peka på fullständig sanning kring vad modet utgörs av. Vi har alltså tolkat 

det som att den unga kvinnan möjliggörs ett individuellt uttryck inom ramen för det mode 

som BikBok och GinaTricot presenterar. Denna tolkning är något som resultatet i Delhaye 

(2006) studie understödjer. I den studien kan vi se att individualisering är en viktig del inom 

reklam. Forskaren menar att skribenten eller den som står bakom texten inte enbart lärt 

kvinnor att uppfatta sig själva som unika, utan även som moderna självmedvetna konsumenter 

fria att välja sitt utseende efter det ramverk som modeexperter själva bestämt. I vår 

undersökning kan vi se att Bikbok exempelvis tar praktisk hjälp från framgångsrika designer 

för att stärka expertis inom mode.  Vi kan även se att både BikBok och GinaTricot använder 

sig av ord som exempelvis ”designers”, ”modeinfluerare”, ”it-girls” och ”kändisar” för att 

legitimera och stärka sin expertis inom mode. Genom att hänvisa till denna skara av experter 

förväntas den unga kvinnan att lyssna och se upp till dessa personer när det kommer till 

skapandet av det egna jaget.  

 

Nya identiteter och resan mot individualitet 

Resultatet i Pajnik och Lesjak-Tusek (2002) studie om reklam visar att text och bild 

kombineras på ett sätt som skapar en objektiv, neutral och trovärdig representation och 

konstruktion av verkligheten. I vår studie kan vi även se att BikBok och GinaTricot genom 

sitt reklammaterial också skapar en objektiv, neutral och trovärdig representation av 

verkligheten. Detta görs genom att skribenten eller den som står bakom texten förmedlar 

information på ett objektivt och sakligt sätt, och utesluter att blanda in eget tycke och smak i 

det som yttras. Genom att BikBok och GinaTricot använder sig av objektiv modalitet är det 

som sägs i reklammaterialet lätt att ta för givet. Resultatet Pajnik och Lesjak-Tusek (2002) 

studie visar även att reklambilder i deras material på något sätt relateras till en historia. Detta 

görs antingen med hjälp av olika bilder som steg för steg visar någon form av aktivitet, eller 

med hjälp av en specifik bakgrund i bilden som visar en kontext med historisk innebörd. 

Reklambilderna i vår undersökning visar ett snarlikt resultat. Både BikBok och GinaTricot 

använder sig av kvinnor i en kontext som kan relateras till en historia. Här menar vi att den 

kontext modellen befinner sig i bilden medför vissa egenskaper och karaktärsdrag som knyts 

till den unga kvinnans identitet. I studien gjord av Kim, Lloyd och Cervellon (2015) visar 

resultatet att individen med hjälp av reklamens lyxmärkesprodukter kan skaffa sig en identitet 

som enligt individen själv är fylld av status och skönhet. Även om vi inte just undersökt 

reklam från lyxmärkesprodukter kan vi ändå se ett snarlikt resultat i vår undersökning. Genom 

att BikBok och GinaTricot erbjuder och uppmanar den unga kvinnan till att konsumera just 

deras kläder och accessoarer skapas det en möjlighet för henne att skaffa sig en identitet 
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utifrån deras presentation av den unga kvinnan. Detta identitetsarbete är något vi kommer att 

föra en vidare diskussion om under nästa rubrik.  

 

Konstruktionen av identitet med hjälp av kläder 

I Newholms och Hopkinsons (2009) studie visade resultatet att individer ser sig själva som 

individuella självständiga och rationella väljare, som genom konsumtion av kläder kan skapa 

ett unikt själv. Även i studien gjord av Rademacher (2007) visade resultatet på snarlikt 

resultat. Resultatet i studien visade att kläder spelar en viktig roll i förändringen av identiteten 

hos just collegestudenter. Vidare kan vi se att resultatet i studien gjord av Saucier (2011) 

visade att mode är avgörande när det kommer till konstruktionen av både individuell och 

social identitet. Även om vi inte direkt undersöker identitetsskapande med hjälp av kläder, 

kläders roll i förändring av identitet eller hur unga konstruerar individuell och social identitet 

med hjälp av mode menar vi att dessa studier är relevanta på så sätt att de alla studerar kläder 

och mode i förhållande till skapandet av identitet. I vår undersökning kan vi se att 

presentationen av den unga kvinnan ser lite olika ut på de två olika hemsidorna. I BikBoks 

reklambilder representeras kvinnan som en feminin, lekfull, ungdomlig, äventyrslysten och 

tuff individ som gillar att sticka ut från det vanliga, och att GinaTricots reklambilder 

representerar den unga kvinnan som en romantisk, glamourös, kaxig, sensuell, ordentlig och 

ordningsam kvinna som gillar festligheter. Vilket innebär att BikBok och GinaTricot på två 

olika sätt skapar sociala positioner som den unga kvinnan kan ta. Dessa sociala positioner 

kommer med olika förväntningar på egenskaper och karaktärsdrag som den unga kvinnan bör 

efterlikna. I vår undersökning kan vi alltså se BikBoks och GinaTricots reklammaterial 

producerar förväntningar som har att göra med att den unga kvinnan borde ägna sig åt ett 

identitetsarbete, alltså att aktivt engagera sig själv i en medveten framställning av det egna 

jaget med hjälp av de kläder och accessoarer som de två olika hemsidorna säljer.  

 

Identitet och ideal/Reklambildens effekter 

I studien gjord av Wängqvist och Frizén (2013) visade resultatet att unga tjejer är benägna att 

utforska den egna identiteten och göra interpersonella identitetsåtaganden för att framställa sig 

själv på ett positivt sätt hos andra. Resultatet visar även att unga tjejer har en sämre känsla för 

den egna kroppen samt att de internaliserar kroppsideal till en högre grad än vad killar gör. I 

Harper och Tiggermanns (2007) studie visade resultatet att kvinnor som exponeras för 

reklambilder på just smala idealiserade kvinnor demonstrerade högre nivåer av 

självobjektifiering, viktrelaterad ångest, dåligt humör och missnöje med kroppen, jämfört med 

de kvinnor som exponerades för dokumentet med flertalet bilder på reklam utan modell. 

Snarlika resultat kan vi även se i studierna från Yamamiya, Cash, Melnyk, Posvac och Posvac 

(2004) och Halliwell och Dittmars (2004). Genom att Bikbok och GinaTricot presenterar den 

unga kvinnan på ett speciellt sätt på deras hemsidor skapas ett samhälleligt ideal, vilket 

betraktaren kan internalisera och forma sin identitet utifrån. Om vi går tillbaka och ser till just 

modellerna i reklambilderna från BikBoks och GinaTricots hemsidor, tillhör samtliga kvinnor 

vad vi förstår som det smala idealet i dagens samhälle. De modeller som figurerar i BikBoks 

och GinaTricots reklambilder kan alltså tänkas bidra till reproduktion av det smala ideal som 

enligt den tidigare forskningen bidrar till vissa kvinnors missnöje med hur den egna kroppen 

ser ut. Denna typ av tidigare forskning i relation till vår egen undersökning har vi valt att 

presentera för att visa en bredare bild av och kring just det fenomen vi valt att undersöka. Vi 

ser det också som viktigt eftersom visuella reklambilder har fått en större betydelse i vårt 

dagliga liv. Vi menar alltså att det är viktigt att belysa relationen mellan reklambilder, 

identitet, känslan för den egna kroppen och internalisering av kroppsideal för att visa vilka 

konsekvenser reklam kan medföra för den unga kvinnan. Vi hoppas att det resonemang vi fört 

nu kan stärka och stödja varför vi valt att ändå inkludera forskningen kring kroppsideal, 

identitet och känslan för den egna kroppen i vår presentation av den tidigare forskningen. 
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7.3 Teoretisk och begreppslig referensram 

De teoretiska och begreppsliga referensramar vi använt oss av i vår undersökning utgörs som 

vi tidigare beskrivit av ett axplock och en sammansättning av olika teoretiska utgångspunkter 

och metodologiska ramverk för att hjälpa oss att förstå det undersökningsområde vi valt att 

studera. Vi har använt oss av både verktyg från den kritiska diskursanalysen och den visuella 

textanalysen för att kunna analysera både den text och de bilder som datamaterialet utgjorts 

av. Vi menar att detta varit viktigt eftersom diskurs både kan uttryckas i text och bild. Här kan 

frågan ställas huruvida undersökningen kan ses som en kritisk diskursanalys eftersom vi valt 

att inkludera två analysverktyg som kommer från annan diskursanalytisk teoribildning, 

nämligen den visuella textanalysen. Som svar på sådan eventuell kritik har vi ändå utgått från 

den kritiska diskursanalysens grundantaganden där frågan om språkets konstituerande roll, 

makten i språket och konstituerandet av sanning utgjort grunden för vår undersökning. Att vi 

använt oss av två andra analysverktyg som inte hör till den kritiska diskursanalysen ser vi 

snarare som kompletterande, bland annat eftersom vi i vår analys av datamaterialet behövt 

verktyg för analys av bilder vilket den kritiska diskursanalysen saknar. Vi har också sett det 

som fördelaktigt att komplettera med ett analysverktyg som gör det möjligt att undersöka 

uppmaningar och erbjudanden i reklamtexter, eftersom uppmaningar och erbjudanden är 

vanligt förekommande i just reklam.  

    Vårt val av Baumans teori om konsumtion skulle kunna ifrågasättas, eftersom denna teori 

och Faircloughs kritiska diskursanalys har olika ontologiska utgångspunkter. Man skulle 

kunna fråga sig om de två olika teorierna är förenliga med varandra. Som svar på denna 

eventuella kritik är tanken med det kontextualiseringsarbete som den kritiska diskursanalysen 

innefattas av att finna teorier som passar för det område som undersöks. Vi menar att 

Baumans teori om konsumtion är passande eftersom reklam och konsumtion är något som går 

hand i hand, då reklamens avsikt är att få individen att konsumera. På så vis kan Baumans 

tankar om dagens konsumtionssamhälle ses som passande för att kontextualisera de diskurser 

vi funnit i klädreklamen och sätta dem i ett bredare sammanhang. När det kommer till vårt val 

av Butlers teori om performativitet ser vi denna teori som passande dels för att kunna förstå 

hur våra uppfattningar om genus och kategorin kvinna formas. Vi ser den också som passande 

då den likt den kritiska diskursanalysen strävar efter att kritiskt granska maktstrukturer, men 

med specifikt fokus på diskursiva representationer av kön.  

7.4 Självkritisk diskussion om undersökningen i dess helhet 

Här har vi för avsikt att inta en självkritisk ställning till vår egen undersökning i dess helhet. 

En sådan kritik handlar exempelvis om att vi enbart undersökt två klädkedjor bland många 

som finns på marknaden. Vårt resultat kan alltså inte ses som representativt för all den 

klädreklam som finns i samhället. Emellertid är inte avsikten med en kvalitativ undersökning 

som denna att göra generaliserbara uttalanden om ett fenomen, utan snarare visa exempel på 

hur det kan se ut. Vi vill genom vår kvalitativa studie bidra till en fördjupad förståelse för hur 

klädreklam kan bidra till att skapa både representationer av den unga kvinnan i vårt sociala liv 

och de sociala positioner som den unga kvinnan kan ”ta”.  

    En annan tänkbar kritik kan vara till hur stor del klädreklam inverkar på den unga kvinnans 

formation av identitet och dess innehåll. Identitet är nämligen en process som sker i det 

sociala livet, både i mötet individer emellan och i mötet mellan individer och representationer 

av identiteter av olika slag. Som svar på denna kritik lever vi idag i ett konsumtionssamhälle 

där vi ständigt möts av olika former av reklam, där klädreklam utgör en betydande del. 

Klädreklamen som har för avsikt att få individen till att konsumera innehåller många gånger 
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löften om identiteter som kan uppnås vid konsumtion av de produkter som reklamen avser. 

Denna klädreklam har utan tvekan någon slags inverkan på den unga kvinnans 

identitetsskapande, eftersom reklam är en stor del av dagens samhälle och det sociala livet. 

Därför bör reklam och dess inverkan på individen fortsätta att undersökas. Framtida 

forskningsområde som vi menar vore intressant att studera skulle kunna vara hur män 

interpelleras av klädreklam.  
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