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Abstract
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Foljande arbete ar en studie kring mediers reproduktion av konsstereotypa framstallningar inom 

reklam. Genom att lata tidigare discipliner sasom medie- och kommunikationsvetenskap, 

genusvetenskap, feminism och sociologi inneha en central roll, amnar studien komma narmare en 

forstaelse for hur djupt rotade och kulturella koder kring kvinnlighet och manlighet bidrar till en 

radande konsmaktsordning. Dar normer for kvinnligt och manligt mode anknyts till forgivettagna 

konsroller, vilka reproduceras och uppratthalls av reklambranschen. Syftet med arbetet ar saledes 

att undersoka pa vilka satt Åhléns, sjalvuttalat, ifragasatter dessa konsnormer och utmanar dem 

genom sin modekampanj ”Bryt kladmaktsordningen”. Fragestallningar som besvaras ror pa vilka 

satt Åhléns genom sin modekampanj ifragasatter varfor manlig kladsel forknippas med mer status 

och makt an traditionellt kvinnlig, vad som talar for att modekampanjen ar normbrytande. Vad i 

modekampanjen, beroende pa var kulturella kontext, blir normbrytande ifraga om maktstrukturer 

kring kon? Samt hur Åhléns val av kanda profiler i modekampanjen kan motiveras och anvands 

som symboler for normbrytande i relation till kon och mode. Dessa fragestallningar besvaras med 

hjalp av tidigare forskning och teoretiska ramverk tillsammans med en semiotisk analys av Åhléns 

modekampanj i film och tryckt format. Vidare diskuteras resultatet av studien som visar att Åhléns 

modekampanj endast ifragasatter konsnormer ur hansyn till ett konsumtionsmal. De normbrytande 

budskapet ar diffust, men framgar genom text och tal. Rent visuellt framgar de kanda profilerna 

som normbrytande kladda endast jamte varandra. Resultatet visat att det kravs stereotypt manliga 

man och stereotypt manliga kvinnor for att vaga sig over konsgranserna ur en kapitalistisk agenda.

Med foljande arbete vill vi bidra till det genusvetenskapliga faltet inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Arbetet ar menat att belysa hur reklam som medium anvandas for att 

paverka samhallet; makten att influera manniskans forhallande till konsnormer och hur 

budskapsformedlingen av detta ar kontextuellt bunden.

Nyckelord: reklam, mode, norm, genus, konsmaktsordning, patriarkat, konsroll, maskulinitet, 

femininitet, stereotyp, identitet, kandisskap
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1. Inledning

Reklam som anspelar på könsstereotypa bilder av manlighet och kvinnlighet når människor

dagligen i olika former och sammanhang. Reklambilder finns i dagens mediesamhälle i vår ständiga

närhet. Bilder av en viss form som människor oupphörligen matas med normaliseras tillslut, både i

samhället i stort men även i människors medvetande. En form av reklambilder som ofta framställs

och normaliseras är könsstereotypa representationer. Normaliserade könsstereotyper medför

förgivettagna föreställningar kring hur människor, beroende på sitt biologiska kön, bör se ut och

uppföra sig. Könstereotyper har i sin tur format förutbestämda könsroller och vad som anses

självklart kvinnligt eller manligt, där det som anses kvinnligt sätts i motsats till det som anses

manligt (Lindgren 1985). 

Hur reflekterar vi som konsumenter egentligen över den marknadsföring som vi möts av dagligen,

där kvinnor och män kategoriseras och framställs som varandras motsatser? Det är genom vår

acceptans av dessa bilder som vi tillsammans i ett samhälle normaliserar dessa könsstereotyper,

vilka människor omedvetet lever sedan sina liv efter. Genom historien har dessa förgivettagna

könsroller normaliserats till könsnormer, vilka upprätthålls via de bilder medierna fortsätter att

reproducera. Kategoriseringar av män och kvinnor som varandras motsatser påverka även

samhällsstrukturen, där vissa människor gynnas medan andra missgynnas. När människor föds med

olika förutsättningar på grund av sitt biologiska kön skapas en viss maktasymmetri i samhället. På

senare tid har en kritisk medvetenhet av denna könsstereotypa kommunikation kommit att öka.

I sitt pressmeddelande till modekampanjen ”Bryt kladmaktorsningen – klar vi oss omedvetet efter

konsnormer?” hävdar varumärket Åhléns under hösten 2016 att de myntade begreppet

”klädmaktsordning” med målet att belysa förhållandet mellan kön, kläder och makt. Begreppet

klädmaktsordning är en ordlek av begreppet könsmaktsordning, och är ett uttryck för hur vi

medvetet eller omedvetet klär oss efter könsnormer. Då normer kring kvinnligt och manligt sedan

en lång tid tillbaka begränsat de sätt som människor förväntas uttrycka sig på inom ramen för mode

vill Åhléns ifrågasätta varför traditionellt manlig klädsel förknippas med mer status och makt än

traditionellt kvinnlig. Lina Söderqvist, marknadschef på Åhléns, uttrycker det i modekampanjens

pressmeddelande (mynewsdesk.com/ahlens) på följande vis: 

”Vi tycker att det ar dags att bryta den radande kladmaktsordningen, som i alldeles for hog utstrackning 

styr hur vi klar oss. Med var kampanj vill vi inspirera manniskor att kla sig precis som de sjalva vill, 
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fritt fran hammande kons- och maktnormer.”

I modekampanjen har Åhléns även samarbetat med Philip Warkander, världens första doktor i

modevetenskap. Ur ett historiskt perspektiv på mode förklarar Warkander hur djupt rotade

klädkoder lever kvar och påverkar oss än idag. Det är i vissa professionella sammanhang som

klädmaktsordningen blir som allra tydligast, då män historiskt förknippats med arbetsplatsen och

kvinnorna med hemmet. Det har historiskt sätt varit mer accepterat för en kvinna att klä sig

traditionellt manligt än tvärt om. Warkander uttrycker det i modekampanjens pressmeddelande

( m y n e w s d e s k . c o m / a h l e n s ) p å f ö l j a n d e v i s :

”Manliga attribut har sedan decennier letat sig in i kvinnors garderober, medan den motsatta resan har 

varit klart trogare. Det har har sin grund i att kladerna forstarker en maktordning dar det manliga 

modet forknippas med hogre status och det kvinnliga med lagre. Pa sa vis finns det en kladmaktsordning 

inom mode, som uppratthalls genom de val vi sa ofta – omedvetet – gor i var vardag”.

För att inspirera till ett mer könsöverskridande mode använde sig Åhléns i modekampanjen av

kända, svenska, profiler med förhoppningen att främja och uppmuntra till ett uppbrott mot

klädmaktsordningen. En av de mer framträdande profilerna i modekampanjen är advokaten och

författaren Jens Lapidus, som i pressmeddelandet (mynewsdesk.com/ahlens) till modekampanjen

uttrycker sig på följande vis:

”Infor den har fotograferingen tankte jag att det val inte ar sa markvardigt att satta pa sig typiskt 

kvinnliga klader. Men nar jag stod dar i studion och skulle fotograferas i rosa troja och scarf kande 

jag, trots allt jag vet om de har konstruktionerna, en rent fysisk obekvamhet. De har forestallningarna 

ar djupt rotade och det vill jag vara med att andra pa.”

Modebranschen har sedan länge anspelat på just könsstereotyper i sin marknadsföring. Rosalind

Gill beskriver i Gender and the Media (2007) hur medierna skapar verkligheten, snarare än

återspeglar den. Vad gäller kön så är media därför även aktiva medskapare av betydelser kring

maskulinitet och femininitet, snarare än att det redan existerar förutbestämda innebörder av dessa.

Mediernas representationer av kön skapar konstruktioner av kön (Gill 2007:12). Gill (2007) menar

att reklambranschen, i sort, handlar om att skapa myter för att ladda saker med mening som ska

kännas som naturliga och självklara. Reklam skapar strukturer av betydelser som säljer, men inte i

betydelse av sin funktion eller värde som objekt, utan för vad de ger oss av betydelse som sociala

varelser. Genom dessa objekt, vilka är laddade med mening, kan vi som individer bli dem vi önskar
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vara. Produkterna ger vår identitet ytterligare mening för oss i vår kulturella kontext, genom de

betydelser dem är laddade med. (Ibid. 2007:49-50) 

1.1 Syfte & frågeställningar

Syftet med detta arbete är att studera de normbrytande elementen i Åhléns modekampanj”Bryt

kladmaktsordningen”. Studien görs i avseende att granska mediers reproduktion av normer kring

kvinnlighet och manlighet genom könsstereotypa bilder. Genom en semiotisk analys studeras

kontextuella och kulturella koder för könsnormer kopplat till mode, samt hur dessa bidrar till en

rådande könsmaktsordning.

• På vilka sätt ifrågasätter Åhléns genom sin modekampanj varför manlig klädsel

förknippas med mer status och makt än traditionellt kvinnlig?

• Vad talar för att modekampanjen är normbrytande?

• Vad i Åhléns modekampanj blir, beroende på vår kulturella kontext, koder för

normbrytande ifråga om maktstrukturer kring kön?

• Hur kan Åhléns val av de kända profilerna i modekampanjen motiveras och bli tecken

för normbrytande i relation till kön och mode?

1.2 Avgränsningar

Vår studie bygger på en semiotisk bild- och textanalys av varumärket Åhléns modekampanj “Bryt

kladmaktsordningen” från hösten 2016. I den uttalat könsöverskridande modekampanjen används

kända, svenska, profiler klädda på ett normbrytande sätt ifråga om kön. Då analysen har en

kvalitativ utgångspunkt har vi valt att analysera de aspekter av materialet vilka kan tolkas som

tecken och koder för könsnormer, ur ett genusperspektiv. Då vi inte har för avsikt att analysera

marknadsstrategin bakom modekampanjen gör vi inte någon intervju av Åhléns marknadschef,

vilket hade varit intressant vid en receptionsanalys.
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1.3 Disposition 

Arbetet inleds med ett bakgrundskapitel, där vi introducerar Åhléns idé med modekampanjen Bryt

kladmaktsordningen från hösten 2016. Denna bakgrund ligger sedan som underlag för studiens

syfte och frågeställningar som följs därefter. Sedan följer ett kapitel där tidigare forskning om

könsstereotypa representationer i media och modebranschen presenteras. I följande kapitel redogörs

teorier om normer, könsroller, representationer, identitet, könsmaktsordning, patriarkat, reklam,

mode samt kändisar som budskapsförmedlare. Därefter följer ett kapitel där metoden, som består av

en kvalitativ semiotisk analys, redogörs och diskuteras. I samband med detta presenteras även

studiens material, Åhléns modekampanj Bryt kladmaktsordnigen från 2016 i både tryckt och rörligt

format. I följande kapitel presenteras analysen, där de två delarna i tryckt och rörligt material

analyseras för sig med en tillhörande sammanfattning. Avslutningsvis summeras en slutsats med

tillhörande diskussion, där vi redogör och värderar vad som genom studien kommit fram. Vi

återknyter här till arbetets syfte, frågeställningar och teoridelen, tidigare forskning samt eventuell

vidare forskning på ämnet.

2. Tidigare forskning

Genus inom media är områden som studerats i många år och är fortfarande ett populärt ämne att

forska på. Då synen på genus i media är under ständig förändring har de medfört många olika

perspektiv på området. Det är ett omdebatterat ämne som väcker intresse, eftersom att många kan

relatera och identifiera sig med det. Nedan följer en redogörelse över relevant forskning närliggande

det område vi undersöker i vårt arbete. 

I Gender advertisments (1979) analyserar Erving Goffman hur kvinnor och män framställs i media,

där hon lägger stor vikt på att hitta gemensamma mönster när det kommer till kvinnors posering i

modekampanjer. Anja Hirdman analyserar i Tilltalande bilder (2001) hur kvinnor skildras i både

text och bild i 60-70- och 90-talets Veckorevyn och Fib aktuellt. Katarina Kuruc (2008) gör en

semiotisk analys av Tv-serien Sex and the City, där Kuruc analyserar hur de kvinnliga karaktärerna

framställs via kläder genom att utgå från hur kulturella stereotyper reproduceras. Goffman (1979)

intresserar sig främst för hur kvinnlighet och manlighet framställs i modekampanjer där de ställs i

motsats till varandra. I Gender advertisements (1979) gör han därför en semiotisk analys för att se

hur män och kvinnor representeras. Han studerar olika bilder och tittar på kroppars positioner,

klädesplagg och ansiktsuttryck. I sin analys finner Goffman flera tendenser och mönster där kvinnor
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skildras som maktlösa, sårbara, underlägsna och drömmande. I motsats framställs män som

självsäkra, bekväma och närvarande. Goffman (1979) menar att deras poseringar inte är något

naturligt eller biologiskt utan något som vår kultur definierar som kvinnligt och manligt. Han

påpekar även att kvinnor och homosexuella män i reklam är riktade mot samma målgrupp, det vill

säga män. Det som är underordnat har kulturen definierat som kvinnligt och det motsatta som

manligt. Vad som är särskilt slående, menar Goffman, är att denna kommunikation blivit

normaliserad. (Goffman 1979:1)

Gender Advertisments is organized. Advertisments depict for us not necessarily how we actually 

behave as men and women but how we think men and women behave. The depiction serves the 

social purpose of convincing us that this is how men and women are, or want to be, or should be, 

not only in relation to themselves but in relation to each other. (Goffman 1979:1)

Kön är en av de mest inrotade personlighetsdragen hos människan. Kvinnlighet och manlighet är på

sätt och vis prototyper för hur man ska uppföra sig beroende på könstillhörighet. Inom kulturen

finns även en djupt rotad vilja att hålla fast vid detta schema för hur kön ska representeras genom

gester och kroppsspråk. Goffman (1979) förklarar att könet i sig inte har någon identitet utan det

endast finns scheman av könskoder som porträtterar genus. Kön är något som kan förmedlas i alla

sociala situationer och är den mest grundläggande karakteriseringen av individen. (Goffman

1979:7) Goffman analyserade alltså detta redan år 1979 och går fortfarande att applicera på den bild

av genus som reklam reproducerar än idag. Detta perspektiv är intressant då det belyser vad som

anses vara socialt accepterat och inte ifråga om könsnormer och hur det har förändrats. Då

normbrytande reklam skapas för att utmana just förggivettagna värderingar är det intressant att se

vad i dess innehåll som blir socialt accepterat och inte och hur den eventuellt kan förändra. 

Anja Hirdmans doktorsavhandling, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn

och Fib aktuellt (2001), är en jämförande innehållsanalys av två veckotidningars innehåll och form i

bild och text från 1960- och 1970-talet till dess utveckling fram till år 1995. I sin analys undersöker

och fördjupar Hirdman problematiken kring hur föreställningar om genus produceras och förmedlas

beroende på publikriktning, samt de mediala definitionerna av feminint och maskulint. Medier

producerar föreställningar om vad som utgör kvinnligt respektive manligt och hur vi ska förstå dem

i förhållande till varandra. En stor del av medieutbudet formas utifrån idéer om vad kvinnor och

män kan tänkas vilja se, läsa eller höra om. (Hirdman 2001:8) Representationen av män och kvinnor

i dagens medier är ett viktigt element i konstruktionen av kvinnligt och manligt. Medier, som en
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form av arena, väljer och styr hur kvinnor och män ska presenteras och vilken bild av dessa som

kommuniceras till allmänheten. Genom att framhäva vissa beteenden och sätt som ideala, skapar

medierna en normativ bild av vad som ska uppfattas som kvinnligt och manligt. (Ibid:292) För att

analysera medias relation till publiken använder sig Hirdman (2001) av termen homosocialitet, ett

system av normer och förväntningar som skapas och förs vidare genom samhälleliga institutioner.

Formandet av homosociala band är av stor vikt för medier, de skapar gemenskaper baserade på

idéer om vad kön innebär. Tidningar kan ses som homosociala medierum som uttrycker olika idéer

och föreställningar om könens relation till varandra och uttrycker deras tillskrivna egenskaper.

Homosociala band mellan män ses som basen för den maskulina överordningen vilket gör att

kvinnlig homosocialitet ses som svagare än manlig. (Ibid:21) I sin analys belyser hon hur kvinnor

lärs att det manliga är normen. Femininitet är något som uppnås i relation till andra, det manliga är

det primära, därför blir relationen till män viktigare än relationen mellan kvinnor. (Ibid:295)

I Katarina Kurucs studie Fashion as communication: A semiotic analysis of fashion on “Sex and

the City” (2008) undersöker hon modets betydelse i Tv-serien Sex and the City. Kuruc tillämpar i

sin studie en semiotisk analys på seriens karaktärer för att se om det finns ett mönster mellan mode

och könsstereotyper. I sin studie belyser Kuruc vilken betydande roll mode har som kommunikativ

form i visuell media. Hon anser att serien förstärker könsstereotypiska roller med hjälp av mode,

trots dess omtalade position som kvinnors röst i det mansdominerade samhället. Kuruc (2008) anser

at t Sex and the City upprätthåller det västerländska samhällets konsumtionsbeteende, där mode

används som en förstärkning av rådande könsstereotyper. Samtidigt ser hon det positivt att kvinnor i

serien getts tillträde i ett mansdominerat samhälle. (Kuruc 2008:194) I sin analys tittar Kuruc delvis

på den denotativa nivån av modets roll i serien, där klädernas enda funktion är att skydda mot väder

och vind. På den konnotativa nivån kan modet tolkas ur ett kulturellt perspektiv, där klädernas

betydelse spelar en stor roll för karaktärernas olika personligheter och status. (Ibid:198) När en

karaktär i serien bär kostym till jobbet, menar Kuruc att hon gör det med avsikten att framstå som

framgångsrik, målmedveten och kompetent (Ibid:208). Genom att som i serien klä på kvinnan makt

förstärks den kvinnliga stereotypen. På så sätt upprätthålls myten om att kvinnor måste klä sig

manligt, alltså klä på sig makt, för att framstå som framgångsrika i en mansdominerad bransch.

Kuruc (2008) konstaterar i sin analys att modet har en uppenbar och kraftfull roll för seriens

karaktärer, både i förstärkandet av dess personligheter och i anspelningen av stereotypa könsroller.
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3. Teoretiska ramverk

3.1 Normer

Normer existerar som riktlinjer inom en viss kultur och fungerar som normativa föreställningar, i

ständig förändring, inför en känsla av ordning och struktur i ständig förändring. Inom en kultur

pågår en ständig kamp om vad som ses som normalt och inte, vilket bland annat innebär en rad

exkluderingar där det normala och onormala konstrueras parallellt (Gottzén, Jonsson 2012:17).

Människor relaterar ständigt sin självuppfattning och sitt identitetsskapande till normer, vilka de

även lever sin liv utefter (Ibid:19). Normer kan förstås som en social kraft vilken skapar förståelse

hos människor. Normer fungerar genom att uppfattas som något positivt och naturligt. Det är inte

normer i sig som begränsar människor, utan det är genom normerande föreställningar som

människor antingen uppfattas på ett visst sätt. För att uppfattas som en man behöver alltså individen

förhålla sig till normerande föreställningar om vad en man är. När ett nyfött barn benämns som

pojke kommer han, i resten av sitt liv, även att svara på detta tilltal och förhålla sig till de normer

som omger maskulinitet. Denna genustillhörighet lär individen hur denne bör röra sig, klä sig,

uppträda och ha för intressen. När normen betecknas som ett naturligt sätt att leva inrättas även

föreställningar om vad det som är naturliga sätt att vara en riktig man eller en riktig kvinna.

(Ibid:20) Det är genom upprätthållanden av dessa normer, som förgivettaget naturliga, människor

även fortsätter acceptera dem. Som individ har man alltid ett eget val och möjlighet att bryta det

normerande.

3.2 Könsroller: maskulinitet & femininitet

Vad innebär det att vara en kvinna eller man? Kön innehåller olika föreställningar, beteenden och

egenskaper, vilka påverkar hur du agerar, pratar, och beter dig. Att vara kvinnlig eller manlig är

alltså något som människor formas till att bli. Föreställningar om maskulinitet och femininitet

reproduceras och görs inom en kultur (Hirdman, Kleberg 2015:10). Det finns flera olika sätt att vara

man eller kvinna på, vilka har olika betydelser i olika sammanhang. Inom olika mediegenrer skapas

olika aspekter av femininitet och maskulinitet, som sedan används och reproduceras genom dess

berättarstrukturer, estetik, konventioner och tekniker. Medierna är medskapare av den symbolik

som förkroppsligar föreställningar kring kön, ger dem yta och omger dem med känslor. Medierna

skapar sitt innehåll genom att spegla verkligheten samtidigt som de har makt över denna verklighet.

Samhällets olika maktförhållanden har betydelse i representationen av kön och hur män och kvinnor
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skildras. (Ibid:10) 

Likt stereotyper är kategoriseringar och föreställningar kring kön något som skapas inom den

sociala och kulturella kontext vi lever i, där vi skiljer mellan biologiskt kön och genus. Genus är

kulturellt och socialt konstruerat av samhället och kan uttryckas som socialt kön, vilken konstruerar

könsroller och stereotyper. Genus är ett diskuterat och omdebatterat begrepp som bygger på

generella eller specifika förväntningar, normer och roller tillsammans med fördomar som skapats

kring kön och sexualitet. (Gill 2007:71) Människor inom olika kulturer och samhällen intalas, inte

minst via medierna, att kategorisera kring vad som är typiskt kvinnligt respektive manligt. I vår

relation till medierna existerar omedvetna dimensioner där vi inte har någon kontroll över det

medierna kommunicerar. Därför är det som individ viktigt att kritiskt granska och bedöma

mediernas val av innehåll. (Gripsrud 2002:25) En sådan kategorisering menar Hirdman och Kleberg

(2015) gäller framställningen av femininitet, som genom tiderna framstått som en social och

kulturell konstruktion i kontrast till maskulinitet som naturlig och beständig.

I sin förklaring av skillnader mellan genus och kön hänvisar Hirdman och Kleberg till Reawyn

Connells maskuinitetsteori (Ibid:140), en teori som är grundläggande i genusstudier världen över.

Connell förklarar att maskuliniteter inte är detsamma som män. Att tala om maskuliniteter är att tala

om de olika positioner som främst biologiska män tilldelas i genusordningen. Maskulinitet kan

alltså förstås som de kvaliteter och egenskaper män tillskrivs i ett visst sammanhang vid en viss

tidpunkt. Definitioner av maskulinitet har varierat beroende på sociala och kulturella kontexter och

historisk tid. Under varje historisk tidpunkt dominerar en tidstypisk maskulinitet, kallad

hegemonisk maskulinitet. Dessa normerande maskulina ideal kännetecknas i dagens västerländska

kultur bland annat av vithet, karriärism, aktiv heterosexualitet, självständighet och självtillit. Den

hegemoniska maskuliniteten är ett ouppnåeligt ideal och fungerar som en könsnorm, vilken andra

typer av upplevd maskulinitet uppmanas att jämföra med. (Ibid:140) Ett idealiserat sätt att vara man

kräver andra mäns positionering i relation till idealet. Begreppet hegemonisk maskulinitet kan

förstås ur en strukturalistisk feministisk teori då det legitimerar mäns underordning av kvinnor.

Hegemonin skapas kollektivt i relationen mellan kulturella ideal och institutionell makt och kan när

som helst utmanas genom att kulturella ideal förändras och ökar institutionell makt. (Gottzén,

Jonsson 2012:15) Den maskulina myten lever vidare genom de berättelser och bilder som

genomsyrar och dominerar inom kulturen. På så sätt är dess påverkan ständigt aktiv och

ofrånkomlig, inte bara via medierna utan även i våra medvetanden. (Storey 2012:163)
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Madeleine Kleberg (2006) studerar i sin vetenskapliga skrift Genusperspektiv pa medie- och

kommunikationsvetenskap hur medier framställer kvinnor och män, vilka roller de framträder i,

förhållanden och maktrelationer inom och mellan könen, samt hur kvinnlighet och manlighet

konstrueras. Det sätt kvinnor och män framställs på i medierna bidrar till föreställningar om hur

människor bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet vilken värderas som så pass viktig

att den ges utrymme i medierna och därmed blir den rådande dikursen. Kleberg (2006) menar att

medierna är en del av denna verklighet genom sin historia, regler, normer, värderingar och

maktförhållanden som ger betydelse för hur män och kvinnor skildras. (Kleberg 2006:7) Det är en

pågående skapelseprocess hos medierna som vi oundvikligen påverkas av. 

Genus görs naturligt genom att tillskrivas som av naturen skapat, där våra subjektiva uppfattningar

konstrueras genom dess prestation. Individens identitet är därmed beroende av uppträdande av

tillskrivna könsroller. Könsstereotypa föreställningar reproduceras och upprätthålls bland annat

genom positiva skildringar inom kulturen. Förgivettagna könsroller formas och blir då en del av

samhällets sociala föreställningar. Betydelserna av maskulinitet och femininitet tillskriver därmed

individer inneboende egenskaper vilka påverkar deras liv i relation till den patriarkala dominansen

och obligatoriska heterosexualiteten. (Storey 2012:165-166)

3.3 Stereotypa representationer & identitet

Representationerna av kvinnlig eller manlig identitet finns i både dam- och herrtidningar, men det

är problematiskt att säga att de avspeglar det verkliga livet eller dem sanna identiteterna hos män

och kvinnor. Representationer består av meningsfulla tecken eftersom de tillhör socialt accepterade

koder som läsaren kan känna igen och avkoda. (Bignell 2002:59) Representation är med andra ord

en viss konstruktion av det som framställs, inte någon fullständig, objektiv återspegling utan man

tänker sig att texter, bilder och ljud står för något annat än sig själva. (Gripsrud 2002:25-26) Ofta

innebär stereotypa representationer även drag av nedvärdering genom att sociala grupper sätts mot

varandra och en kategori värdesätts som bättre än en annan. I dessa tvåfaldiga oppositioner görs ofta

skillnad mellan kategorierna i ett vi och ett dem, där vi är det normala medan dem andra

marginaliseras genom tillskrivna avvikande egenskaper. (Kleberg 2006:17-18) Könsstereotyper

konstrueras på de sätt vi uppträder och uttrycker oss på genom vår sexualitet, vilket i sig även

reproducerar föreställningar kring genus (Gill 2007:71). I Tilltalande Bilder (2001) förklarar Anja

Hirdman hur representationer kan ses som en aktiv process av urval. Representationen är en del av

vår verklighet och återspeglar inte bara idéer om kvinnor, utan är också med och skapar dem. Hon
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menar att man går från att fokusera på vad medier visar till hur mening skapas genom medier.

(Hirdman 2001:14) Medierna bidrar till formandet av denna samhällsbild genom att framställa det

som ett fenomen, vilka vi som individer gemensamt känner igen och uppfattar. Medierna speglar

oftast de dominerande och kulturella normerna som råder i ett samhället. Genom att ständigt

reproducera dessa tankesätt styr det även människors syn på sin omvärld. 

Individens identitet handlar om identifikation, att man upplever sig vara inkluderad i och tillhöra en

social grupp. För att en sådan identifikationsprocess ska komma till stånd krävs det någon form att

exkludering eller gränsdragning gentemot dem andra. Identitet handlar om konstruktionen av ett vi

och dem. (Berglez, Olausson 2009:143) Medierna hjälper samhällsinstitutioner med att berätta för

oss vad det betyder att vara man eller kvinna, vår identitet är med andra ord sammanflätningar av

likheter och skillnader mellan andra människor (Gripsrud 2002:19-20). Vår sociala identitet är

bestämd av tillhörighet, roller och erfarenheter, den största delen av vår identitet har vi inte själva

valt (Ibid:23). Gripsrud (2002) förklarar vidare att vi har olika uppfattningar och idéer om vad vi

själva anser är kvinnligt och manligt vilket gör att dessa representerade identiteter påverkar och

omformar våra upplevda identiteter. Han menar att de stereotypt maskulina eller feminina attributen

inte är personlighetsdrag hos enskilda män och kvinnor, utan socialt konstruerade representationer

av kön utifrån vad samhället förväntar sig av varje kön. Dessa förväntningar organiserar därmed en

social könsidentitet, vilket skapar en stark ram inom vilken individen omdefinieras. Könsidentitet

skapas och förverkligas då genom interaktion med den sociala miljön och andra individer.

Existerande föreställningar om vad som är rätt och fel, vad som är kvinnligt och manligt, förmedlas,

reproduceras och förstärks av medierna (Ibid:30). Medierna bidrar till att definiera verkligheten

omkring oss och därmed också till att definiera vilka vi är. Medierna visar olika sätt att förstå

världen på, där de förmedlar olika idéer framställda i både bild och skrift. Vå får via medierna ta del

av dimensioner av världen som vi inte själva upplevt och kanske aldrig kommer att uppleva. Som

mottagare av detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning om var vi själva står, vilka vi är,

vilka vi vill vara eller bli och vilka vi under alla omständigheter inte vill vara eller bli. (Ibid:17-18)

Mediernas utbud är varierat och mångfasetterat men det betyder inte att det speglar eller stöder alla

de identiteter eller gruppbildningar som finns i samhället. Medierna bidrar till den ständiga

reproduktionen av rådande tankesätt och samhällsförhållanden samtidigt som den bekräftar de

förhållanden som redan existerar (Ibid:57) Problematiken som uppstår genom användandet av

stereotypiska genusframställningar är att de föreställningar som skapas om vad som bör utgöra ett

kvinnligt respektive manligt beteende förvrider verkligheten. För att bryta denna ordning och

tankesätt i samhället krävs det ett mer varierat medieinnehåll som visar andra slags filmer, texter
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och reklam som inte reproducerar dessa samhällsnormer.

3.4 Könsmaktsordning & patriarkat 

Könsmaktsystemet, eller könsmaktsordningen, är ett komplicerat system som på samma sätt som

alla samhällssystem har en anknytning till de allmänna principer som ett samhälle är organiserat

efter. Det samhälleliga systemet ges ibland benämningen patriarkat, mansvälde eller sex-

gendersystem. Det sistnämnda begreppet är, som Lindgren (1985) använder det historiskt och

kulturellt föränderligt med tiden. (Lindgren 1985:84) Skillnaden mellan könsrollerna har att göra

med den syn vi har på maktstrukturen, vilken grundar sig i den kultur vi lever i. Homosocialiteten

bland män innebär att de enas kring gemensamma privilegier oberoende på om gruppen är

hierarkisk eller ej. En homosociala grupp grundar sig på kön och inte på någon position i första

hand, det gemensamma rör sig om att det faktiskt är i gruppen av män som maktmässiga sociala

behov kan tillfredsställas. Detta gäller även för kvinnor, som i och med sin minoritetsställning,

måste få sina maktmässiga sociala behov tillfredsställda via män. (Ibid:41) Jämfört med det manliga

har det kvinnliga underordnats och sett som varandras motsatser (Ibid:219).

Gottzén och Jonsson (2012) menar att män och kvinnor struktureras i relation till en könsordning

men också i relation till andra strukturer såsom klass och etnicitet. För att förklara könsordningen

finns en tredelad modell. Först placeras genus in i patriarkala relationer baserad på makt, vilket

innefattar kvinnors underordning och mäns överordnade position. För det andra är könsordningen

kopplad till produktionsvillkoren och till kapitalismens könsarbetsfördelning. För det tredje bygger

könsordningen på att sexuella begär och känslor förväntas vara heterosexuella. Det är i samspelet

mellan maktrelationer, könsarbetsfördelning och känslomässig anknytning som maskulinitet skapas.

Könsordningen är dynamisk, maskulinitet omförhandlas och omdefinieras i olika kulturella och

historiska sammanhang samtidigt som det även finns en kamp mellan olika maskuliniteter.

(Gottzén, Jonsson 2012:15) Patriarkatet är det sociala maktförhållandet mellan kvinnor och män,

det är ett system som upprätthåller klass, kön, ras, heterosexuella privilegium och status vilket

därmed upprätthåller ojämlikhet. Patriarkala föreställningar påverkar maktrelationer, oavsett om de

är kränkande eller inte.

Fanny Ambjörnsson tar i Rosa - den farliga fargen (2011) upp huruvida könsöverskridningar

verkligen påverkar maktstrukturen mellan kvinnor och män i stort. Ambjörnsson menar (2011) att

män snarare vinner mer utrymme och erövrar nya arenor genom tillgången till kvinnokodade
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egenskaper, områden och färger. Medan kvinnor fortfarande befinner sig på samma plats i

genushierarkin. (Ambjörsson 2011:166) De heterosexuella män som klär sig i rosa har sällan en

uttalad politisk agenda. Samtidigt ser vi hur rosa, genom sin koppling till det kvinnligt kodade,

tenderar att få männen att framstå som representanter för en ny, mer modern och jämställd

manlighet. Den rosa färgen, buren av en man, kan alltså ge honom en känsla av självständighet,

integritet och kanske till och med framgång. (Ibid:222)

3.5 Reklam och mode

Reklam är ett massmedia som har till syfte att marknadsföra en vara eller en tjänst med målet att

övertyga så många människor som möjligt att köpa den. För att lyckas med detta finns en del

metoder, men vanligt är att använda sig av målgrupper med generaliserade gemenskaper som

reklamen anpassas efter. Reklam är alltså en form av riktad kommunikation. Innehållet i

kommunikationen kan ses som relevant och intressant för mottagaren och bygga på principen att

själva innehållet i sig har ett stort värde för mottagaren. Kärnan i reklamen är alltså att skapa

ömsesidigt värde. (Rosengren, i Söderlund (red.) 2015:96-97) 

Reklam handlar med andra ord i första hand försäljning av varor och tjänster, och i andra hand om

att marknadsföra attityder och åsikter. Vanligtvis finns en tydlig avsändare och ett mål med

kommunikationen. (Åkestam, i Söderlund (red.) 2015:287 ) Reklam bygger ofta på speglingar av

det samhälle den existerar i. De människor, roller och värderingar vi ser i reklam är återgivningar av

sådant vi som samhälle i rådande kontext uppskattar. Det är dock för enkelt att tro att reklam endast

speglar det som redan finns då den i sin natur vill övertyga. Själva målet är ju att förändra tankar,

emotioner och beteenden kring ett varumärke. Även fast vi tror att vi väljer bort en mängd reklam är

det näst intill omöjligt att undvika de värderingar som reklam, medvetet som omedvetet, ständigt

visar upp för oss. Reklam utformas just för att fånga vår uppmärksamhet. Samtidigt uppfattar

människor en och samma bild på olika sätt. Det finns nämligen samband mellan hur olika grupper

av människor avbildas i reklam och vilka effekter reklamen får på oss. (Åkestam i Söderlund

2015:293-294) Reklamen ger därför en skev spegling av samhället, den förstärker vissa delar och

förminskar andra och påverkar på så vis människors syn på sin omvärld. Den förstärker stereotyper

genom snabba förenklade budskap. (Ibid:290-291) Reklam både speglar och formar

samhällsstrukturen med dess normer, värderingar och föreställningar. Genom att endast visa en viss

typ av människor i en viss form av sammanhang och roller påverkar reklam även olika människors

positioner i samhällsstrukturen. Med denna makt kan marknadsförarna bakom reklamen exempelvis
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styra vilka kändisar som är värda att se upp till, vilka beteenden som betraktas som kvinnliga

respektive manliga och vilka ideal som är eftersträvansvärda.

Då vi i Sverige lever i en konsumtionskultur bygger en stor del av våra köp på en identitetsskapande

process. En stor del av detta identitetsskapande rör just de kläder och mode vi väljer att bära på vår

kropp. (Ibid:291) Ordet mode åsyftar i detta hänseende till kläder och klädstil, som speglar den

rådande tidsandan och dess ideal. Klädmodet omvandlas i större eller mindre utsträckning ständigt

efter förändrade värderingar och villkor i samhället. Mode inte bara inkluderar önskan om att

uttrycka gemenskap utan också uttryck av individualitet. (Entwistle 2000:14) Kläder har genom

historien använts både för att göra uttalanden om social identitet, men framförallt i syfte att

förmedla ett budskap om könstillhörighet (Crane 2000:16) Kläder speglar på detta sätt hur kvinnor

och män upplever sina könsroller eller förväntas uppfatta sig själva genom dem. De klädesplagg

människor, mer eller mindre medvetet, bär kommunicerar något om vilka de är, önskar eller

förväntas att vara. De strukturer som finns i ett samhälle skapar konventioner för hur vi ska vara och

förhålla oss till vår omvärld beroende på könstillhörighet. Dessa strukturer gör att de dominerande

gruppernas ställning i samhället stärks eller bibehålls, vilket i sin tur leder till vissa stereotyper och

fördomar om andra grupper, ofta definierade som dem andra. En av de faktorer som i allra störst

utsträckning har styrt hur vi väljer att klä oss är kön. (Östberg, Kaijser 2010:44-45) Genom de

kläder människor har på sig kategoriserar dem sig själva och av andra. Kvinnor blir då kvinnor

genom de kvinnliga attribut de bär, vilka med sina inneboende laddningar av betydelser påverkar

kvinnors sätt att föra sig. 

Kläder tillverkas inte bara av funktionell karaktär, utan till stor del även ur avseendet att göra

tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Det handlar om allt ifrån passform, färg och dekorativa

detaljer till separata avdelningar, för att tydliggöra vilka kläder du som man eller kvinna bör bära

enligt normen. Kläder är därmed även en del av upprätthållandet av socialt konstruerade

könsskillnader. Kläder kan användas både omedvetet och medvetet som en kod för att visa andra

vem man är eller vilken grupp man tillhör. Mode framställer och förändrar identiteter baserade på

hur samhällets könsroller och relationer ser ut. Modet bestämmer vilka kläder som just nu ska anses

normativt manliga respektive kvinnliga. (Crane 2000:16) Att som man klä sig i normativt kvinnliga

kläder betecknas därför som normbrytande och könsöverskridande.

Färgen rosa är ett tydligt exempel på hur mode kan kopplas till kön. Den rosa färgen är något vi i

dagens svenska kultur associerar med kvinnlighet, fjollighet, barndom och låg status, men så har det
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inte alltid varit. Det färgglada och idag typiskt kvinnliga, så som höga klackar och utsmyckningar,

kopplades under längre perioder till makt, överläge och inte minst till manlighet. Pågrund av

förändringar i tidsandan kom, med tiden, den manliga färgskalan allt mer att förskjutas till modesta

gråtoner. (Ambjörnsson 2011:133-134) Könsnormerna för klädmodet grundas kort och gott på

konsumtionskulturens kommersiella och marknadsinriktade mål. De kläder modeföretagen väljer att

klä sina modeller i och könsuppdelar som manliga eller kvinnliga påverkar i sin tur de kulturella

symbolerna för manligt och kvinnligt. (Ibid:10-11)

3.6 Kändisar som budskapsförmedlare

Att marknadsföra sitt märke är en konst och marknadsförare använder sig oftast av kända personer

för att skapa en gynnsam bild av produkten hos kunderna. I vår kultur betyder kläderna mycket för

hur vi uppfattas av andra. Varumärken vill stå för en mångfald som de flesta kan identifiera sig

med. (Pringle 2004:22) På senare tid har det blivit allt vanligare att använda kändisar från musikens,

filmens eller sportens värld för att representera ett varumärke. Kända profiler fungerar som

symboler för kvalitet och kan förbättra ett varumärkes rykte. Genom att använda produkter som

förknippas med en kändis får konsumenterna det lilla extra när det gäller bildspråk, aspiration och

associering. Människor sympatiserar med särskilda typer av kändisar, kanske för att de känner igen

sig när de ser på kändisen eller strävar efter att likna dem. När dessa kändisar ändra sin frisyr eller

deras sätt att klä sig agerar de på sätt och vis ut ett parallellt liv som människor kan relatera till,

eftersträva och imitera. (Ibid:22) Varumärket och marknadsföraren måste fundera över samarbetet

med en kändis och hur de på bästa sätt kan använda personen för att gynnas. Genom att samarbeta

med en kändis önskar varumärken ofta bli mer kända, och kommer troligtvis även att förknippas

med den kända profilens egenskaper och värderingar (Ibid:24). 

Kända profiler ses som intressanta eftersom de belyser en egenskap som gör personen mer

spännande. Dessa personer står för något vi känner igen och i vissa fall kan identifiera oss med.

Gripsrud (2002) förklarar att identifikationer med kändisar spelar en viktig roll i vårt förhållande till

mediernas texter och deras framställning av dessa kända personer. Vi människor väljer ut olika

beståndsdelar från olika kändisar till sin identitet vilket tyder på att det är en medveten påverkan.

Precis som vi imiterar familjemedlemmar så övertar vi olika handlings- och reaktionsmönster från

kändisar, denna identifikation är en önskeidentifikation om att vi själva vore likadana. (Gripsrud

2002:29) Enligt Gripsrud (2002) samlar vi information till vår identitet i första hand genom vår

familj och våra närmaste. Han menar vidare att människor också influeras av personer som de aldrig
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har mött, framförallt celebriteter. Om konsumenterna ser upp till och influeras av en specifik kändis

kan kläder vara ett enkel sätt att efterlikna personen. Genom att bära kläder som på något sätt

kopplas till kändisen, kan konsumenten uppleva en närhet till denne. Fördelen med att använda sig

av kändisar är att man fångar kundens uppmärksamhet, de får även mottagaren att stanna upp och

titta lite längre på reklamen. Att välja rätt kändis för att stärka bilden av produkten innebär att hitta

den person som dina konsumenter kan relatera till, det vill säga den person som din konsumenten

vill tro på. En svårighet för varumärken är att hitta en person som tilltalar den breda publiken,

någon som representerar någonting positivt för alla åldersgrupper. Ett företag som har byggt upp ett

starkt varumärke kan använda sig av kända profiler som faller utanför målgruppen, det handlar om

att välja rätt kändis skapar uppmärksamhet. (Gripsrud 2002:30)

4. Metod & material

Visuella uttryck möter vi dagligen i tidningar, i reklam, via TV och på nätet. Vi är vana att

exponeras för bilder i olika sammanhang och behöver inte alltid reflektera över bilders betydelse på

en djupare nivå. Det visuella vi ser bygger på det som vi har lärt oss tolka. För att kunna göra en

tolkning finns det sociala och kulturella konventioner och symboler i kulturen som vi använder oss

av när vi läser bilden. Vi bär med oss våra egna mentala bilder och vi har en samlad kunskap när en

bild tolkas i ett visst sammanhang. Den visuella kommunikationen är ett symbolsystem som bygger

på etablerade symboler och konventioner. Bilder kan på ett direkt sätt väcka olika typer av känslor,

bilden tillskrivs olika betydelser beroende på vem som betraktar den, kulturella koder och tidigare

individuella erfarenheter vi bär med oss. (Ekström, Larsson 2010:179) Bilder innehåller olika

retoriska komponenter såsom gester, färger, ansiktsuttryck och blickar vilka blir betydelsebärande.

De förklarar hur vi förstår det/den vi ser och formar en viss relation mellan betraktaren och det som

betraktas. (Hirdman 2001:48) Inom den feministiska forskningen används ofta kvalitativ

innehållsanalys för att granska hur könsroller framställs och representeras i media. Språket anses

nämligen inom den feministiska semiotikens forskning ge uttryck för att vara patriarkal, med

utgångspunkt i manliga intressen och perspektiv på världen. Detta har i sin tur medfört att kvinnliga

perspektiv och intressen osynliggjort. (Gill 2007:43, 47)

4.1 Semiotik

Ferdinand de Saussure myntade begrepp semiologi, läran om tecknens sociala och kulturella
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betydelse. Grundtanken i semiotiken är att analysera fram mening ur olika tecken genom att

observera dem. Metoden intresserar sig för kommunikation och meningsskapande, den bygger på

tanken att människan har möjlighet att tyda bilder, texter och visuella uttryck som budskap.

(Gripsrud 2002:140)

Den semiotiska metoden är och har varit ett inflytelserikt tillvägagångssätt för att tolka och förstå

mening i kommunikationen. Inom semiotikens värld analyseras tre områden, dessa områden är

själva tecknet, de system där tecknen organiseras samt den kultur där dessa tecken och koder

existerar. Det är viktigt att studera hur tecknet förmedlar betydelse och hur det står i relation till

mottagaren, då det är genom meningsskapandet av tecknet mottagaren får en aktiv roll. Tidigare

erfarenheter, känslor och attityd spelar stor roll i detta eftersom människan uppfattar tecken med

sina sinnen. (Fiske 1990:60-62) Det som är utmärkande för en semiotisk analysmetod är att alla

tecken betyder något. Allt som kan tolkas ses som tecken och därför talar man ofta om

teckensystem som koder när betraktaren skapar mening av en bild. (Ekström, Larsson 2010:181) En

semiotisk analys skulle börja med att diskutera på vilket sätt tidningar konstruerar sociala betydelser

av manligt och kvinnligt genom tecken och koder. (Bignell 2002:59) Reklam använder i sin

kommunikation tecken och koder vilka bildar strukturer av myter för att skapa mening, vilka vi i

vår semiotiska analys kommer att granska. Genom den semiotiska metoden analyserar vi myter

kring könsnormer och mode genom de tecken och koder som används i Åhléns modekampanj. 

4.2 Tecken & koder

Allt som hos människor kan ge mening och betydelse är tecken, det kan handla om allt ifrån ord till

visuella bilder som, i förhållande till historisk tid, kultur och förförståelser, uppfattas av människor

och förbinds till ett meningssystem. Gripsrud (2002) tar upp Roland Barthes syn på att tecknets

innehåll varierar med tid och rum, det finns ingen fast koppling mellan ett uttryck och ett visst

innehåll. Samma uttryck kan betyda skilda saker för olika människor i olika tider. (Gripsrud

2002:142) Tecken kan vara allt ifrån ord, reklambilder och olika symboler och det är något vi stöter

på dagligen i det medierade samhället vi lever i. Fiske (1997) hänvisar till Ferdinand de Saussure

förklaring av att varje bild kan brytas ner och tolkas som ett eller flera tecken och beskriver

förhållandet mellan det betecknande och det betecknade samt förhållandet mellan tecknet och

referenten i den externa verkligheten (Fiske 1997:118). Det är tecknens kontext som bestämmer

vilka konnotationer som aktualiseras. Koderna på det enskilda tecknets nivå, som förbinder

uttrycket med ett innehåll, byts ut i enlighet med överordnade koder. Det är koder som definierar
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vilka typer av tecken som hör ihop, koder som definierar teckensystem. (Gripsrud 2002:155) Vissa

menar att fotografier och realistiska teckningar är kodade tecken: de är utformade i enlighet med

vissa perceptionskoder eller uppfattningskoder som vi använder i vardagslivet men som kanske inte

är gemensamma för alla kulturer. Så snart man lämnar fotografiet och de mest realistiska bilderna

blir det tydligt att visuella tecken är baserade på konventioner eller koder. (Ibid:141)

Nästan varje aspekt av vårt sociala liv styrs av regler som samhällets medlemmar godkänt och kan

därför sägas vara kodad. Koder är ett system som styrs av regler och det är i systemet som tecken

organiseras, samtliga koder förmedlar betydelse. Koder är även beroende av en överenskommelse

mellan användare av en gemensam kultur för att kunna tolkas och identifieras. Koder utför en

kommunicerande funktion vilket även går att överföra via medier. (Fiske 1997:91-92) De

konnotativa och denotativa betydelserna är båda reglerade av koder, av konventioner eller regler

som förbinder uttryck med innehåll. Kultur kan definieras som en gemenskap baserad på

gemensamma koder. Varje kultur har sina egna koder och dessa är viktiga för den internationella

kommunikationen, både på ett personlig plan och genom medierna. Kulturella koder varierar över

tidsperioder, de speglar existerande normer, att känna till koder är en form av kunskap som är

knuten till faktakunskaper. Gripsrud (2002) hänvisar till Barthes förklaring att förutsättningen för

att man ska kunna uppfatta specifika tecken och koder är beroende av att man har en kunskap om

vissa kulturer (Gripsrud 2002:143-145). Koder och konventioner utgör den gemensamma kärnan i

varje kulturs erfarenheter, det gör det möjligt för oss att förstå vår sociala tillvaro och orientera oss i

vår kultur. Det är genom de gemensamma koderna och användandet av dem som gör oss delaktiga

och kan uppleva och uttrycka oss i kulturen, vilket även upprätthåller kulturens vitalitet och

existens. (Fiske 1997:114) 

I vardagslivet används föremål för att skapa mening, som sociala varelser tolkar vi människor och

situationer olika beroende på den materiella inramningen, ett exempel kan handla om människors

klädstilar. Dessa koder skapas i hög grad i symbios med kommersiella krafter, inte minst medier,

vilket medför att de betydelser som kommuniceras via kläder skiftar beroende på social miljö och

mode. (Jansson 2009:19-20) I reklam används tecken och koder vilka inom den kulturella kontexten

är vedertagna. I vår semiotiska analys tittar vi på hur dessa tecken och koder är organiserade,

används i sin kontext och i relation till varandra för skapa mening. En viktig utgångspunkt i vår

analys är att det finns en tanke bakom allt som syns och sägs i reklamen. Vid första anblick ser vi

endast de denotativa och faktiska tecknen, men granskar vi modekampanjen närmare kan vi tolka de

konnotativa och bakomliggande betydelserna. 
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4.3 Denotation & konnotation

Roland Barthes metod, vilken Fiske (1997) hänvisar till, för hur vi läser bilder handlar om två

ordningar av beteckningar, denotation och konnotation. Denotation är tecknens grundförståelse, det

är tecknets uppenbara betydelse. Konnotation är det samspel som sker när tecknet möter

användarens uppfattningar eller känslor och de värderingar som gäller i kulturen. Det finns

kulturellt och socialt överenskomna betydelser som vi tilldelar bilden. Det relevanta är att få fram

vilka känslomässiga eller konnotativa värden som förmedlas. Konnotation verkar inom den

subjektiva nivån, vilket innebär att folk oftast inte är medvetna om den. Det är ett teckens betydelse

i samspel med människors uppfattning och rådande kulturella värderingar. Denotationen av ett

tecken är dess uppenbara betydelse, det är alltså den mekaniska återgivningen av ett tecken och

konnotation är den mänskliga delen av tecknets återgivning. (Fiske 1997:117-120) Tecken i reklam

kan analyseras på både en denotativ och konnotativ nivå. Det är betydelser som kommer från vår

kultur som vi lätt kan känna igen, både medvetet och omedvetet. Reklam presenterar mottagaren ett

tecken som i sig representerar ett koncept. När vi analyserar detta går vi från tecknets denotativa

betydelse till dess konnotativa betydelse. (Bignell 2002:32-33) I vår analys kommer vi alltså i den

denotativa delen återge de uppenbara i modekampanjen, det som vi rent objektivt ser och hör. I den

konnotativa delen går vi in på djupet för att analysera det som inte uppenbart syns eller sägs rakt ut,

utan som genom strukturer av tecken och koder förmedlar underliggande myter. 

4.4 Metonymi

Ett viktigt begrepp inom semiotiken är metonymi, den grundläggande definitionen är att en

metonymi låter en del stå för helheten, som får representera helheten. Med en metonymi kan man

visa en liten del men ändå förmedla en helhet, de är alltså väldigt effektiva förmedlare av

verkligheten. Valet av metonymi är avgörande eftersom läsaren utgår ifrån den för att sedan

konstruera den okända delen av verkligheten. (Fiske 1997:130-131) Ett exempel på metonymi

skulle kunna vara en bild av Wall Street som indikerar en värld som kretsar kring pengar och aktier.

En metonymi göra det abstrakta och svårfångade mer konkret och förståeligt för mottagaren,

samtidigt som den är beroende av läsarens kunskap för att förstå budskapet den indikerar mot.

Mottagaren måste kunna förstå syftet med användandet av en metonymi för att även förstå dess

helhet, inte bara delar av den. (Ibid:131) I vår analys tittar vi på hur de olika delarna av

modekampanjen, så som kläder, personer, färger, kroppshållning och ansiktsuttryck fungerar som

en metonymi vilken ska indikera på normbrytande ifråga om kön och mode. 
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4.5 Myter

Ett annat viktigt begrepp inom semiotiken är myter, vilka är berättelser med vilken en kultur

förklarar eller uppfattar olika aspekter av verkligheten eller naturen. I betydelsen av tecken hänger

denotation och konnotation ihop med myter. Det som betecknas får betydelse både i sitt

betecknande (formens konnotation) och betecknade (innehållets myter). Myt är ett sätt att

konstruera konnotationen i ett större historiskt perspektiv. Myter finns inom alla kulturer och är ett

sätt att begripliggöra något och sätta det i ett större sammanhang. Myter kan handla om hur man i

en kultur tänker kring manlighet och kvinnlighet, det är således anledningen till varför vi i en kultur

har allmängiltiga eller dominerande föreställningar kring någonting. (Fiske 1997:117-121) Vi tittar i

vår analys på vilka myter som används i modekampanjen och huruvida dessa förstärks eller

utmanas. Till exempel analyserar vi vad reklamens medverkande och kända personer bär på för

myter och vad dessa kan ha för betydelse för reklamens budskapsförmedling. 

4.6 Intertextualitet

En text står aldrig för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter i ett specifikt

historiskt och socialt sammanhang. Kontexten, den sociala omgivningen, ger texten med-mening

som refererar till andra texter vilka hänvisar till varandra. Detta kallas intertextualitet, där varje text

är en del av en helhet som tillsammans skapar en totalmening. En texts beteckning kan alltså ha

olika denotativa och konnotativa innehåll beroende på kontexten, dess betydelse är ständigt i rörelse

och beroende av sin omvärld. (Gripsrud 2002:177,198) I vår analys tittar vi på hur modekampanjens

olika delar skapar en totalmening i sitt uttryck genom dess konnotativa betydelser. Hur det som

uttrycks i modekampanjen förmedlas i samspel kontextuella faktorer för att skapa en totalmening

för budskapet. Vad som av de kända profilerna sägs och i samspel med historiska och konnotationer

och kulturella myter får betydelser av normbrytande. 

4.7 Kritisk granskning av metoden

Vi är medvetna om att valet av en semiotisk metod innebär svårigheter i att motivera eventuella

generaliseringar vid ett resultat. Den semiotiska metoden för vår analys är beroende av oss som

tolkare och våra egna subjektiva bedömningar, vilka även är kontextuellt bundna. Vi är därför

medvetna om att andra människor, i andra kontexter och med andra erfarenheter och bakgrund, kan

uppfatta något helt annat. Då den semiotiska metoden bygger på den studerandes erfarenheter och
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tolkningsförmåga, är resultatet av det valda analysmaterialet beroende av betraktaren och kan

därmed ha flera inneboende betydelser. Vi använder oss i vår analys av vedertagna metoder, där

arbetets teoretiska ramverk och tidigare forskning är av betydande vikt och fungerar som

stöttepelare i motiveringen till vår analys.

4.8 Material & urval 

Underlaget för detta arbete är Åhléns modekampanj ”Bryt kladmaktsordningen” beståendes av både

tryckt och rörligt material i form av fotografier, text och film, från hösten 2016. Det tryckta

materialet består av Åhléns höstmagasin med kampanjnamnet ”Motstroms” med tillhörande

intervjudel med rubriken ”Mallat mode”. Analysmaterialet för den tryckta delen består av fyra

bilder där dem medverkande består av personerna Jens Lapidus, Jimmy Durmaz, Joy M´Batha och

Kajsa Grytt. Det rörliga materialet består av Åhléns kampanjfilm ”Bryt kladmaktsordningen”, där

analysmaterialets medverkande består av Jens Lapidus och Philip Warkander. Både det tryckta och

rörliga materialet finns att ta del av på Åhléns hemsida (ahlens.se). Vi analyserar de två olika

materialen för sig, där även urval gjorts i studieobjekten vilka motiveras i hänsyn till arbetets syfte

och frågeställningar. Vi använder oss av det semiotiska verktyget med ett genusperspektiv på tecken

och symboler, vilka även dem överensstämmer med arbetets syfte och frågeställningar. 

De delar vi valt att inte analysera i det tryckta materialet, magasinet, är modekampanjens första bild

(Motströms 2016:35) på Jens Lapidus, då hans medverkan i modekampanjen visuellt sätt är

densamma i kampanjens film. Samtidigt anser vi att det rörliga materialet av Lapidus tillför mer till

analysen än det tryckta materialet då den inkluderar både kroppsliga rörelser och tal. Utöver ett citat

från modedoktorn Philip Warkander, vilken vi ser som värdefull ur en modehistorisk kontext, gör vi

inte någon övergripande analys av magasinets intervjudel då vårt arbete inte består av någon

textanalys. Vi har istället valt att fokusera på det som sägs i det rörliga materialet, då det bidrar till

mer nyanserad tolkning för analysen. I det rörliga materialet, alltså kampanjfilmen, analyseras

endast Lapidus medverkan ifråga om utseende och känd profil, då endast han är uttalat att fungera

som normbrytande i kampanjen. Philip Warkander analyseras endast i relation till sin yrkesroll som

modedoktor och modekampanjens syfte, där hans uttalanden om modehistorien ur ett

genusperspektiv har en legitim funktion för modekampanjens syfte som normbrytande. 

Genom att använda den semiotiska metoden som verktyg urskiljer vi tecken och koder för

könsöverskridande normer, ur ett genusperspektiv. Båda analysdelarna bygger på både en denotativ
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och konnotativ del för att få fram de underliggande betydelserna i modekampanjen. Vi fokuserar

även djupare på materialets betydelse ifråga om koder, metonymi, myter och intertextualitet för att

få fram de kulturella och kontextuella meningarna som finns laddat i materialet. De två

analysdelarna går först igenom materialets uppenbara och otolkade innehåll. Vi tittar här på de

kläder och personer som syns och hörs i materialet. Därefter analyseras materialets djupare

betydelser, vilka vi som mottagare tolkar in och ger mening. Vi studerar vidare hur materialet är

utformat, vilka värderingar, attityder och känslor som kommuniceras och är de bakomliggande

budskapen.

Följande delar av materialet kommer att analyseras:

• Kläder, attribut och färger i relation till dess bärare.

• Framställningen av män respektive kvinnor.

• Personernas identiteter och yrkesbakgrund, utseende, kropps- och språkbruk.

• Kameravinklar och perspektiv.

• Vilka tecken, koder och symboler av normbrytande ifråga om kön och mode som

kommuniceras samt hur dessa kommuniceras.

5. Analys och resultatredovisning

5.1 Åhléns höstmagasin – Motstroms

I Åhléns höstmagasin från år 2016 med temarubriken ”Motströms” finner vi från sida 34 till 41

modereportaget med den inledande rubriken ”Kläd Makts Ordningen”. Modereportagets huvudtema

ifrågasätter hur fria vi verkligen är att röra oss i kläder som kommunicerar vår individuella stil? Hur

upplevs egentligen den som bryter koderna? För att undersöka detta och mycket mer har Åhléns

med hjälp av modedoktorn Philip Warkander och svenska kända profiler från olika branscher. De

har valt fyra svenskar, med helt olika profiler i olika åldrar och kön som representerar mångfald.

Magasinets modereportage innehåller fem stylade modefotografier på Jens Lapidus, advokat och

författare, Jimmy Durmaz, fotbollsspelare, Joy M´Batha, rappare och artist, Kajsa Grytt,

punkrockare, gitarrist, sångerska och låtskrivare. 

Modereportaget följs därefter av en intervjudel med rubriken ”Mallat mode?” där två av

modellerna, Lapidus och M´Batha, tillsammans med Warkander funderar över könsbundna

klädnormer. Tillsammans med intervjudelen finns ytterligare fem mindre bilder, vilka är tagna inför
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modereportagets fotografering samt en profilbild av modedoktorn Philip Warkander.

Malmö-rapparen Joy M´Batha

Bilden denoterar en halvkroppsbild på en ung kvinna där bilden

slutar vid hennes knän. Hon står upprätt i en bestämd position med

armarna i kors, hon håller huvudet högt vilket utstrålar en seriös och

bestämd blick. Hon står med benen brett isär, vilket ger henne en

stadig position. Hon har långt mörkt hår som slutar vid bröstet. Hon

har en naturlig sminkning som matchar hennes hudton, inget som

drar till sig uppmärksamhet. Hon har på sig ett par gråa

kostymbyxor som är stylad tillsammans en ljusrosa långärmad

polotröja. På axlarna bär hon en ljusgrå kappa och på händerna har

hon på sig ett par “oversized” bruna skinnhandskar, i vänstra hörnet

står det tydligt att det är herrhandskar. Som accessoarer bär hon ett

stort märkbart guldhalsband tillsammans med ett par ovala guldörhängen och hon bär även en

beigefärgad scarf som hänger på vardera sida. I det vänstra hörnet finns det en kort beskrivning om

vad det är för klädesplagg hon bär, vilket märke det är samt priset. Genom hennes tuffa och

bestämda posering och ansiktsuttryck konnoterar hon makt, auktoritet, självförtroende, hon

markerar att hon är självständig. Den gråa färgen är sofistikerad, en färg som neutraliserar

omgivningen, den går att kombinera med de flesta färgerna. Den gråa färgen konnoterar

kontorsmiljö och affärsvärlden, gråa kappan på axlarna konnoterar att det är person som är högt

uppsatt och någon som man har respekt för. Dessa karaktärsdragen tillhör den hegemoniska

maskuliniteten som är Connells maskulinitetsteori, ett ideal som fungerar som en könsnorm, det är

mot denna norm som många andra olika typer av upplevd maskulinitet uppmanas att jämföra sig

med. (Hirdman, Kleberg 2015:140) Frågan är varför vi fortfarande upprätthåller denna bild, det

skall inte behöva vara en kamp mellan könen om vem som har mest makt eller utstrålar mest

självförtroende. Denna maskulina myt stärks av berättelser och bilder av den dominerande kulturen

som genomsyrar den kultur vi lever i. Denna kampanj hade, enligt oss, varit mer normbrytande om

dessa karaktärsdrag hade upphävts totalt och endast handlade om klädesplaggen, utan att tillskriva

klädesplaggen makt.

Erving Goffman (1979) förklarar att olika poseringar innebär olika betydelser. När en person har

kroppen upprätt och håller huvudet högt är det stereotypiska tecken som indikerar att man är

överlägsen, ogenerad och arrogant (Goffman 1979:40). Åhléns har tillskrivit M´Batha dessa
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egenskaper för att uppfattas som ett normbrytande beteende. Samtidigt frågar vi oss själva om

hennes utseende och posering verkligen är normbrytande, en kvinna i kostymbyxor är inget nytt och

inte heller något ovanligt förekommande i dagens samhälle. Som publik undrar man även varför de

måste markera ut att det är herrhandskar hon bär. Handskar skiljer sig oftast inte i utseendet, endast

i storlek. M´Batha kunde lika gärna ha haft på sig ett par handskar i hennes storlek istället för ett par

större som uppenbarligen är för stora för henne. Det blir istället väldigt tydligt att Åhléns vill

markera att en kvinna kan ha på sig herrhandskar utan att diktera vem som ska bära vad.

Multiartisten Grytt & deckarförfattaren Jens Lapidus

Denna bild föreställer en helkroppsbild av en man och en

kvinna. Kvinnan har långt ljusrosa hår där luggen slutar precis

ovanför ögonen, hon har inget märkbart smink. Hon har en

avslappnad hållning där hon står lutad på det vänstra benet

samtidigt som hon lyfter lätt på den högra foten. Hennes huvud

är smått bakåtlutad och munnen är halvöppen och hon ler lite

smått. Hon bär en vit skjorta och ett par svarta byxor i skinn

tillsammans med ett par svarta kängor. Under kragen på den

vita skjorta har hon en mörkbrun slips som inte är åtsittande

utan fungerar mer som en accessoar, likadant som de svarta

hängslena. Runt om henne, på vardera sida, bär hon en stor

beige scarf som hänger längre ner på den högra sidan än den vänstra. Som smycken har hon två

guldfärgade ringar och en svart ring. Bredvid kvinnan står det en man. Hans huvud är lutad mot

höger samtidigt som han sträcker upp sin vänstra arm och placerar handen bakom nacken. Han kisar

mot kameran och blicken är fokuserad. Han har heller inget märkbart smink i ansiktet. Han har kort

mörkt hår och jämnt skägg med inslag av gråa toner. Skägget ger en tydlig signal om

könstillhörigheten, det förknippas med manlighet och är en del av mannens identitet. Han bär en

beige långärmad rock som slutar vid knäna, rocken har en öppning vid bröstet som visar att han har

en enkel vit tröja under. Nedtill bär han ett par svarta byxor tillsammans med ett par svarta skor.

Som accessoarer har en en guld brosch på högra bröst, ett guldhalsband och två guldfärgade ringar

på högra hand. I det vänstra hörnet finns det en kort beskrivning om vad det är för plagg kvinnan

och mannen bär, vilket märke det är samt priset. Mannen konnoterar en självsäkerhet genom att

vara avslappnade i kläderna, han visar att de vågar vara sig själva och gå mot klädnormen eftersom

att de inte klär sig som den typiska mannen utan klär sig i det de trivs med. Den beigea och svarta

färgerna är väldigt naturliga och lugna och går att kombinera med andra färger. 
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Traditionellt sätt håller mannen huvudet högt och tittar sällan ner utan tittar direkt på betraktaren.

Lapidus lutar huvudet åt sidan vilket ses som ett kvinnligt drag, Goffman (1979) förklarar att

lutningen av huvudet kan beskriva personen, kvinnor i Goffmans studie, som osäker. En posering

som innebär att man accepterat sin sårbarhet och maktlöshet. (Goffman 1979:46) Goffman

argumenterar även att människor i reklambilder är självmedvetna och poserar på bilder och att dessa

människor ingår i en uppsättning som bestäms av ett varumärke och vilken regisseras av en

producent (Goffman 1979:17). Att situationerna regisseras av någon annan kan leda till att poserna i

bilderna blir typiskt manliga eller kvinnliga. 

Fotbollsspelaren Durmaz & Artisten M´Batha

Bilden denoterar en helkroppsbild på en ung man med kort mörkt

hår och mörkt fylligt skägg. Det skapar en kontrast mellan mannen

och kvinnan, kvinnan med sina mjuka drag jämfört med mannen

med sitt kraftfulla skägg. Han har inget märkbart smink vilket

denoterar ett naturligt utseende. Han har en avslappnad hållning med

armarna på vardera sida och han ler mot läsaren. Han bär en

ljusbrun långärmad tröja som han matchar tillsammans med en

beige scarf runt midjan. Han har även knähöga svarta strumpor och

bruna kängor. Som accessoarer har han ett guldhalsband och

guldarmband, han har även en synlig tatuering på sin vänstra arm.

Bredvid honom står det en ung kvinna med långt mörkt hår med en

bestämd blick, till skillnad från honom ler hon inte. Hon har inte heller något märkbart smink, en

avslappnad position där hon lutar sig mot mannen axel. Hon har på sig en ljusgrå långärmad

polotröja som är knutet vid magen som är matchat med ett par mörkgråa manchesterbyxor, till det

har hon ett mörkbrunt tunt skärp med gulddetalj som håller byxorna uppe. Hon har ett par svarta

tights under byxorna, de är synliga eftersom de går strax över naveln. Eftersom tightsen överstiger

byxorna framhävs märket på klädesplagget. Som accessoarer bär hon en fuskpäls och guldsmycken,

ett halsband och en ring. Som extra detalj har hon silverfärgat nagellack. Hennes skor är svartvita

med oknutna skosnören. Hon är inte sexualiserade, kläderna är inte åtsittande och framhäver inga

former. I det vänstra hörnet finns det en kort beskrivning om vad det är för plagg kvinnan och

mannen bär, vilket märke det är samt priset. Bildens olika detaljer väcker flertal associationer, de

oknutna skosnörena är i sin tur en konnotation för att hon har fullt upp och lever ett hektiskt liv.

Kvinnans posering konnoterar dominans vilket förstärker hennes makt över mannen och
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situationen. Mannens posering konnoterar att han är bekväm, han utstrålar glädje genom att han ler.

Hans klädesplagg är bruna och beiga, färger som konnoterar stabilitet och nära till jorden. 

Bilden ifrågasätter den traditionella synen på könsrollerna genom att kvinnan tillskrivs typiskt

manliga egenskaper såsom självförtroende och makt, medan mannens klädsel feminiseras för att

förminska detsamma. Reklambilden kan därför sägas bryta den traditionella synen på kvinnor och

könsroller, detta leder till ett upphävande av den stereotypiska modellen gällande representationen

av kön. Enligt Gill innebär ett upphävande av den klassiska genusmodellen att kvinnan

representeras och uppfattas som självsäker och förstärkt. (Gill 2007:103) M´Batha ställs här tydligt i

kontrast till Durmaz som bär en scarf som kjol vilket framhäver det normbrytande beteendet. Hade

hon inte ställts i kontrast till en man som bär en kjol hade man kanske inte förstått att de ville bryta

klädmaktsordningen.

Punkrockaren Kajsa Grytt

Bilden denoterar en helkroppsbild på en kvinna med långt ljusrosa

hår där luggen slutar precis ovanför ögonen. Hennes kropp är vänd

mot läsaren och hon står i en avslappnad position med den vänstra

handen vilandes i fickan. Kvinnan kisar lätt med ögonen och

munnen är lätt öppen, hon ser varken glad eller ledsen ut, hon har ett

naturligt utseende utan någon märkbar sminkning. Hon har på sig en

vit skjorta där alla knappar är stängda, skjorta är instoppad i ett par

svarta byxor som slutar vid anklarna. Som skor har hon ett par svarta

stövletter med liten klack. Hon bär även en grå lång kappa som

täcker hennes högra hand. Som accessoar har hon en liten ljusrosa

scarf som är knutet runt skjortans krage. I denna bild är det intressant

att få fram vilka attityder och värderingar som döljer sig bakom, i denna bild säljer kvinnan en

attityd och vill införa en ny norm i samhället. De visar för mottagaren att hon kan bära upp dessa

kläder och att hon känner sig bekväm. Den svarta färgen är kraftfull och enkel, den konnoterar

dominans och stabilitet. Den gråa färgen på kappan konnoterar stabilitet och respekt, en färg som

ingen ifrågasätter. Kvinnan konnoterar en självsäkerhet, har en makt och är oberoende av någon,

vilket i sig kanske inte ses som typiskt kvinnligt om man tittar utifrån ett historiskt perspektiv då

kvinnan ansetts som underlägsen och känslostyrd. Bilden ska associera normbrytande men hennes

ljusrosa scarf runt kragen är en detalj som indikerar tvärtom. Frågan är om kampanjen verkligen

bryter klädmaktsordningen eller om det blir en motsatt effekt och förstärker normer mer? Som
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Gottzén och Jonsson (2012) förklarar är normer som mest effektiv när normen kommer naturligt

och innebär att man är sig själv (Gottzén, Jonsson 2012:20). Det är viktigt att komma ihåg att

individen alltid har ett eget val och möjligheten att inte återskapa det normerande.

Metonymisk analys

Klädmaktsordningen har länge styrt hur kvinnor och män klär sig. Herrmode ser ut på ett visst sätt

och dammode på ett annat. Varför ska manlig klädsel förknippas med mer status och makt? De

utvalda profilerna är en del som representerar det hela, exempelvis Durmaz som bär en scarf runt

midjan och M´Batha som visar det svarta tightsen hon har under byxorna är metonymier för att gå

emot klädnormen. Det intressanta är att i bild 1, med endast Joy M´Batha står det tydligt att de

handskar hon bär är herrhandskar. I sin tur kan man tänka sig att det markerade ordet herr indikerar

makt, att hon måste klä på sig makt för att kunna uppfattas som självsäker och bestämd. Metonymi

påvisar närheten mellan dessa begrepp, bilden på herrhandskarna ersätter karaktärsdragen

sjalvsaker och bestamd. Detta för att få fram det underliggande budskapet. Lindgren menar (1985)

att vår syn på maktstrukturen grundar sig i den kultur vi lever i, vilket skapar en obalans mellan

könsrollerna. Den homosociala grupp som grundar sig på kön bestämmer att kvinnorna kan endast

få sina maktmässiga sociala behov tillfredsställda av män eftersom de ingår i en minoritet.

(Lindgren 1985:41) Modedoktorn Philip Warkander uttrycker följande gällande makt i intervjun

med Åhléns:

Sjalvklart har vi det som vi kan kalla for kladmaktsordningen en grund i konsmaktsordningen. Mode 

ar en ordlos form av kommunikation, och som sadan extremt effektiv for att formedla varderingar 

och stallningstaganden. Att som Saint Laurent gjorde 1966- nar han lanserade le smoking, alltsa byxor 

for kvinnor- erbjuda ett alternativ for kvinnor att kla sig mer maskulint var radikalt for att han darmed, 

pa ett symboliskt plan, erbjod kvinnor mojligheten att ikla sig en symbol for makt och status. Daremot 

nar en man klar sig typiskt kvinnligt ar det att avsaga sig makten, symboliskt satt. Det ar darfor 

manga feminina man ofta aker pa stryk pa stan, deras rorelsemonster och kladstil utmanar den radande 

ordningen och da anser vissa att de maste straffas. (Åhléns hösmagasin Motströms 2016:41)

Åhléns som varumärke vill uppmana läsaren att bryta klädmaktsnormen, kläder ska inte definiera

vilken makt du har eller visa hur begåvad du är som människa. Det är ett sätt att uttrycka en individs

personlighet och ska inte påverka det sätt människor ser på en. Dessa utvalda profilerna står inte

bara för klädesplagg utan de vill nå fram med ett budskap. Tillsammans representerar de Sverige

och dess kulturella värderingar där publiken har en relation till dem genom det litterära, sporten och

musikkulturen. Durmaz representerar fotboll, Lapidus representerar det tuffa genom sina romaner
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och M´Batha och Grytt representerar det kulturella i form av deras karriärer som artister. 

Färg som symbol för manlighet och kvinnlighet 

Utmärkande detaljer i kampanjen är färgerna som inte alls är normbrytande eller vågade färger, de

fångar inte uppmärksamheten och är väldigt neutrala vilket gör att man som betraktare inte lägger

extra märke till något klädesplagg. Färger och dess betydelse är något som alltid fascinerat

människor, den har uppfattats som dekoration och yta men även förklarat som en central del av

människans existens och vara. Det som Ambjörnsson tar upp i Rosa - den farliga fargen (2011) är

att färg betraktas som en sorts universell upplevelse som delas av alla människor oavsett bakgrund.

Vad färger gör och hur vi tolkar dem är däremot beroende av det samhälle och den tid vi befinner

oss i. (Ambjörnsson 2011:7-9) Samtliga bilder har en ljusrosa bakgrund som står i kontrast till

beigt, brunt, grått, svart, vitt  samt de guldiga detaljerna. Den ljusrosa färgen skapar en lugn och

välkomnande stämning som fungerar huvudsakligen som en markör för kvinnor och av kvinnlighet.

Ambjörnsson (2011) förklarar att den rosa färgen är väldigt laddad. Den är något man hatar eller

älskar, uppslukas av, tar avstånd från eller till och med avskyr. Den innehåller helt enkelt fler starka

associationer än de flesta andra färger. (Ambjörnsson 2011:7)

5.2 Åhléns kampanjfilm – Bryt kladmaktsordningen

Åhléns modekampanjfilm Bryt kladmaktsordningen från hösten 2016 är 1:36 minuter. Det uttalade

temat för modekampanjen är den rådande könsmaktsordningens effekter på könsbundna

klädnormer. Filmens centrala figurer är modedoktorn Philip Warkander samt advokaten och

författaren Jens Lapidus. I följande analys kommer fokus ligga på Lapidus roll som modell och

budskapsförmedlare för ett normbrytande mode. Lapidus roll analyseras inte bara ur hänsyn till sin

position som man, utan även utifrån hans kändisskap som framgångsrik författare och advokat. Det

är framförallt i samspelet mellan Lapidus och de för kampanjen tänkt feminina kläder, så som

rosetten, som intresset för analysen ligger. En ytterligare aspekt som tas i beaktande är den påtagligt

manliga dominansen i filmen. Vidare analyseras modedoktorn Philip Warkanders roll som

auktoritet och förmedlare av ett modehistoriskt perspektiv.

Lapidus iklädd rosetten

Lapidus, en ljushyad och mörkhårig man med skägg, står framför en kamera och blir fotograferad.

Han bär i filmen en ljusrosa tröja och gråa byxor tillsammans med en gul sjal, knuten till en rosett

runt halsen. Texten ”kläd, makts | ordn, ing – sättet vi medvetet eller omedvetet klär oss efter
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könsnormer” syns i förgrunden. 0:30 sekunder in i filmen är Lapidus i närbild, blicken är riktad mot

oss som publik och han bär då en brun kofta, en vit uppknäppt skjorta tillsammans med en mönstrad

sjal knuten till en rosett runt halsen. I förgrunden görs Lapidus namn och yrkestitel tydlig. Och som

voiceover hörs Lapidus yttra meningen ”Om en man klar sig mer kvinnligt, da blir mannen

objektet. Han klar ner sig till nagot som ar lagre i ”powerstrukturen”. 0:58 sekunder in i filmen ser

vi Lapidus, iklädd den ljusrosa tröjan, gråa byxorna och gula rosetten, i en grupp av tre män och två

kvinnor. Männen rättar till Lapidus kläder, sprayar hans hår och sminkar honom. Kvinnorna syns

både med ryggarna mot oss och med blicken mot Lapidus. Därefter fotograferas Lapidus, iklädd de

tidigare nämnda kläderna, mot en vit bakgrund och med händerna i fickorna. I filmens slutsekvens

möts vi av ett fotografi på Lapidus i närbild, klippt till en bild med texten Bryt kladmaktsordningen

mot en ljusrosa bakgrund. 

Genomgående för kampanjfilmen är framställningen av Lapidus som självsäker och självklar. Hans

blick är till större delen riktad mot en kameralins, en spegel eller mot oss betraktare, vilket ger

Lapidus närvaro en central och överlägsen position. När han, iklädd ett par mörka byxor, en ljusrosa

tröja och en gul sidensjal knuten till en enorm rosett runt halsen, står med händerna i fickorna och

med blicken riktad mot en kameralins, framstår han som avslappnad och obekymrad. (Hirdman

2002:49) När Lapidus tittar mot oss betraktare med en granskade och självsäker blick ger det

honom en överordnad position gentemot oss som betraktare. Han äger rummet och situationen,

medan vi betraktare möter Lapidus blick på hans villkor. Hirdman (2002) menar att valet av

kameravinklar och kroppsspråk fungerar som uttryck för symboliska maktpositioner mellan subjekt

och betraktare. I användandet av parallellperspektivet placeras Lapidus och publiken på en jämlik

nivå, samtidigt som hans granskande blick på betraktarna uttrycker en dominerande position.

(Ibid:49, 51). Lapidus blick på publiken fungerar här alltså som en maktomvändning, där subjektet

Lapidus utstrålar så mycket dominans att betraktaren hamnar i hans makt. Därför blir Lapidus

kroppsspråk och ansiktsuttryck av hög betydelse i bibehållandet av en överlägsenhet när han inför

oss står iklädd rosa, feminina och därmed symboliskt lågt värderade kläder. (Ambjörnsson

2011:133) Genom att med kroppen uttrycka pondus och auktoritet kan Lapidus fortsatt äga

situationen och betraktaren får acceptera det eller se åt ett annat håll.

Som ett förtydligande av Lapidus manliga tillhörighet är han i filmen endast i samspel med andra

män. De homosociala bandet mellan männen i filmen stärker och vidmakthåller den manliga

ordningen. (Hirdman 2001:21) Den manliga dominansen i filmen dämpar de feminina inslagen så

att de inte blir allt för övervägande. Det feminina attributen fungerar här snarare som en förstärkare
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av Lapidus maskulinitet. Hans hegemoniska maskulinitet är så pass självklar att den inte går att

ifrågasätta, den övervinner alla de feminina attributen han bär (Hirdman, Kleberg 2015:140). När

Lapidus i filmen säger ”Om en man klar sig mer kvinnligt, da blir mannen objektet. Han klar ner

sig till nagot som ar lagre i ”powerstrukturen”” summerar det i princip hela kampanjens budskap.

Mannen Lapidus, iklädd en rosett, belyser i en enda mening den feminina kampen i

könsmaktsordningen. (Gottzén, Jonsson 2012:15) Ett sådant yttrande distanserar samtidigt honom

från det feminina, då det bekräftar och förtydligar hans position som man. Lapidus, som subjektet

man, med en hög position inom en ”powerstruktur”, gör sig till ett objekt med en lägre position

genom att klä sig feminint. (Ambjörsson 2011:166) Lapidus i sin position som man kan alltså välja

att gå från subjekt till objekt genom att själv välja att klä sig feminint.
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Warkander och den historiska kontexten

I kampanjfilmen berättar Warkander, som voiceover, om modets historia kopplat till manliga och

kvinnliga yrkes- och könsroller, samtidigt som historiska filmklipp spelas upp. Filmklippen visar

manlig och kvinnlig klädsel genom historien, samtidigt som Warkander berättar om bakgrunden till

dessa klädstilar. Under filmens gång yttrar Warkander följande: 

”Nar kvinnor gar in i det manliga modet okar det sin status, medan man som klar sig typiskt

kvinnligt forlorar sin. Sattet som mode uttrycker kon pa kan vara olika beroende pa plats och tid.

Har i vastvarlden brukar man saga att franska revolutionen ar en brytpunkt. Innan dess fungerade

mode mer som en statusmarkor for de som hade rad att agna sig at det. Nar kvinnor fick rostratt

kan man se att kvinnor ocksa fick en annan rorelsefrihet och flexibilitet. Senare nar kvinnor

borjade arbeta pa kontor anammade de mannens satt att kla sig. Chanel ar ett typexempel pa en

designer som oppnade upp for en storre kvinnlig rorlighet och flexibilitet. Det ar intressant att se

hur manniskor reagerar nar man klar sig feminint. Att det ofta bemots med forlojliganden, att man

reagerar instinktivt med oro och avsmak, att man kanner att det ar fel. Det handlar om en

konsmaktsordning som oversatts till klader, sa att det blir en kladmaktsordning. Vi ar bundna av

traditioner och vi kan valja att fortsatta uppratthalla dem om vi vill. Men vi kan ocksa valja att

utmana dem och tanka nytt. Och oppna upp for andra satt att gestalta kon pa genom modet.”

I samband med att Warkander yttrar ovanstående citat visas en rad olika historiska klipp, på både

kvinnor och män i olika yrkessituationer, kopplade till manlig och kvinnlig modehistoria. Filmen

inleds med ett svartvitt klipp på en kvinna i rock och huvudbonad. 0:16 sekunder in i filmen får vi

se tre bilder i svartvitt, vilka gestaltar olika brytpunkter för modet under den franska revolutionen.

0:35 sekunder in i filmen får vi i nästa historiska klipp först se en grupp män iklädda kostymer i

svartvitt, vilka sitter i en yrkessituation som politiker. Detta klipp följs, 0:38 sekunder in i filmen,

direkt av ett svartvitt klipp på kvinnor i olika yrkessituationer iklädda rock och kostym med

markerade axlar tillsammans med hatt och kjol. I dessa klipp befinner sig kvinnorna i mötes- och

kontorsmiljöer i samspel med män. 

Att det i filmen finns en tydlig historisk koppling till reklamkampanjens budskap kring könsnormer

kopplat till mode förstärks på ett autentiskt sätt genom de historiska bilderna och filmklippen.

Warkanders allvarliga ton och kunskap i samspel med autentiska bilder och filmklipp från

modehistorien ger en autenticitet till modekampanjen, näst intill en dokumentär känsla. Med den

dokumentära inramningen får vi som publik en uppfattningen av reklamfilmen som äkta och

trovärdigt. Inramningen förmedlar modekampanjens budskap på ett sådant sätt att publiken med

enkelhet ska kunna sympatisera med det, utan någon som helst mistro om kommersiell vinning.
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(Åkestam, i Söderlund (red.) 2015) 

Warkander drar kopplingar mellan historiska skeenden som påverkat modet för både kvinnor och

män, och hur synen på dessa modenormer hela tiden förändras. Han talar, likt Kuruc (2008), om hur

kvinnor genom att iklä sig den normativt manliga kostymen intagit en allt större plats inom de

normativt manliga yrkespositionerna. (Kuruc 2008:208) Samtidigt som det för män i vår kultur är

tabubelagt att klä sig i normativt kvinnliga kläder eftersom de då klär ner sig och därmed även sin

status. Den manliga statusen som makthavare är så normativt inpräntade att det, som Warkander

säger, ”[...] ofta bemots med forlojliganden, att man reagerar instinktivt med oro och avsmak, att

man kanner att det ar fel”. Dock varken talas eller ifrågasätts här varken denna normativa syn på

manlighet eller den låga status som kvinnlighet kommit att få. Fokus för budskapet ligger snarare på

en belysning av mannen, som här framställs ha stramare modenormer att förhålla sig till än kvinnan.

Även Warkanders roll i modekampanjen har betydelse i och med hans titel som modedoktor och

därmed hans trovärdighet som kunnig på modeområdet. Warkander ger oss en förklaring till varför
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modenormerna ser ut som de gör, vilken vi accepterar då Warkander har kunskap och mandat på

området. Här skapar Åhléns vad Rosengren (2015) kallar ett ömsesidigt värde hos publiken. Då vi

som publik upplever modekampanjen som tillförlitlig och äkta. (Rosengren, i Söderlund (red.)

2015:96-97) Det Warkander berättar för oss om modehistorien ger en autenticitet och känslan av att

vi faktiskt får lära oss något om vår historia. 

Mytens och intertextualitetens mening 

I och med Jens Lapidus karriär och kändisskap är hans person, inom vår svenska kultur och kontext,

även starkt kopplade till myter kring dessa dessa. Då Lapidus är en framgångsrik författare och

försvarsadvokat, känd för sina hårdhudade och tuffa romaner om Stockholms undre värld, medför

det en stark koppling mellan honom och den kriminella världen. Lapidus är en del av samhällets

kriminella sfär, samtidigt som han står på rätt sida om lagen. Som författare och advokat är

kopplingen till kostymen och akademin stark, vilka båda associeras med myter kring manlighet och

auktoritet. Myterna kring Lapidus är i vår tid och kultur förenade med föreställda och önskvärda

bilder av en manlighet som maskulin, spännande, högaktad och sofistikerad. När en man som

Lapidus då bär en rosett, som i sig bär på myter av femininitet och överflödig ytlighet, är de tänkta

att gestalta en normbrytande typ av manlighet. Genom den, i vårt moderna samhälle, föreställda

bilden av manlighet uppfattas en man i rosett som uppseendeväckande och avvikande. Lapidus iklär

sig genom rosetten därför myter av feminin karaktär, som ska framställa honom som mindre manlig

och mer kvinnlig. (Ambjörsson 2011:222)

Det är i samspelet mellan Lapidus och rosetten som den intertextuella med-meningen av
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normbrytande karaktär skapas. Lapidus bryter i sig själv inte mot några klädnormer kopplat till kön,

men i den historiska och sociala kontexten skapar relationen mellan honom och rosetten en

totalmening av normbrytande karaktär. Det är genom vårt moderna samhälles förgivettagna

framställningar den normbrytande med-meningen får sin betydelse. Samspelet mellan Lapidus

maskulina karaktär och den feminina rosetten är en så pass uppseendeväckande syn i det kulturella

sammanhanget att betraktaren inte kan undgå att uppmärksamma det. Genom våra förkunskaper

kring Lapidus och rosetten har vi som publik förmågan att även tolka budskapet som normbrytande.

Ur det modehistoriska perspektivet, som Warkander framför, är det sätt som män och kvinnor klär

sig på i ständig förändring. Mode är kontextuellt kopplat till sin kultur och tidsanda (Entwistle

2000:14). Olika klädesplagg bär i sig på myter om vem, var och när som klädesplagget är till för.

Det kan röra exempelvis myter om kavajen som typiskt manlig eller kjolen som typiskt kvinnlig, de

är båda kontextuellt bundna. En man tydliggör sin makt genom kavajen, medan en kvinna iklär sig

makt genom kavajen. En man klär av sig sin makt genom kjolen, medan en kvinna tydliggör sin

femininitet genom kjolen. (Kuruc 2008:198) Intertextuellt sätt står varken kavajen eller kjolen helt

för sig själva, de ingår i ett nät av relationer till andra klädesplagg vilka de liknar eller skiljer sig

från. Inom vår kulturella kontext får en man iklädd kjol en annan intertextuell betydelse än en

kvinna iklädd kjol. Det är i betraktaren som den sammansatta betydelsen av en man i kjol skapas. I

en kultur där män normativt inte bär kjol blir synen av en man i kjol, genom en intertextuell

sammansättning av betydelser, anomali.

5.3 Sammanfattning av analysdelarna

Sammanfattning av magasinet

Åhléns har medvetet valt att använda sig av kändisar som Jens Lapidus, Jimmy Durmaz, Joy

M´Batha och Kajsa Grytt för att marknadsföra deras normbrytande kollektion. Genom att

göra detta blir kampanjen mer kraftfull och kan ge större effekt på läsaren. De kända

profilerna tillför ett värde till reklamen eftersom konsumenterna kan identifiera sig med dem
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och sedan förknippa de kända profilerna med Åhléns som varumärke och budskap. I

användandet av Durmaz vill de exempelvis peka på att en fotbollskille kan bära halsband

och armband tillsammans med en scarf runt midjan, utan att förlora sin position som just

fotbollskille.

Efter att ha analyserat magasinet och det utvalda bilderna kan man konstatera att det är

männen som betonas mycket mer än kvinnorna, det är männen som står för det

normbrytande genom det utvalda klädesplaggen, poseringar och attityder. Detta framhävs

mer speciellt när männen ställs i kontrast till kvinnorna. Som tidigare nämnt är en kvinna i

kostymbyxor inget nytt och inte heller något ovanligt förekommande i dagens samhälle.

Åhléns markerar även ut att handskarna kvinnan bär är herrhandskar, detta förekommer inte

hos männen. Det är uppenbart att klädesplaggen och accessoarerna de bär inte är traditionellt

manliga, därför behöver det inte markeras ut. Det är istället uttalandet i sig som gör att

kampanjen uppfattas som normbrytande där innehållet inte uppfattas lika tydligt. Som

mottagare får vi inte glömma bort att de medverkade profilerna tillhör populärkulturen, de

speglar kultur och idrott, ett område som ger utrymme för att vara alternativ och våga sticka

ut. Deras klädsel och beteende blir något som publiken inte reagerar lika starkt på eller

ifrågasätter i lika stor utsträckning. Det handlar inte bara om könstillhörighet och ursprung

men även om kändisskap. Genom en persons kändisskap kan de bryta den traditionella

gränser när det kommer till utseende, kläder och beteende. Kändisar har möjligheten att både

vara normskapande och normbrytande. 

Sammanfattning av filmen

Valet av Lapidus som modell och språkrör för modekampanjfilmen tyder på att Åhléns haft ett

medvetet urval i framställningen av femininitet och maskulinitet. Förkunskaperna om Lapidus och

myterna kring honom som känd person spelar därmed en stor roll i framställningen av honom som

feminin. Hirdman menar (Hirdman 2002:292) att medier i sitt urval av innehåll konstruerar vad som

ska uppfattas som maskulint och feminint. Innehåll riktat till män anspelar ofta på våld, kriminalitet

och sex, medan innehåll riktad till kvinnor anspelar på mode, skönhetstips och sex (Ibid:246). Ett

tänkbart mål med modekampanjens användande av en maskulin förebild, som anspelar på

femininitet, kan därför vara målet om både en manlig och kvinnlig publiks uppmärksamhet. Den

manliga publiken kan genom Lapidus självklara maskulina karaktär identifiera sig med honom.

Medan den kvinnliga publiken kan sympatisera med det feminina budskapet som förmedlas via

Lapidus. Hirdman talar här om en vi-känsla, där manliga förebilder porträtteras som kompetenta
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och fulländade, medan kvinnliga förebilder ofta uppvisas i samband med ytlighet, så som mode

(Ibid:246). Vi känner gemenskap till det som vi ständigt blir förvissade om att vi tillhör, och

sympatiserar även till dem som förmedlar denna gemenskap. När en normativt maskulin man, som

Lapidus, bär normativt feminina kläder blir det förmedlade budskapet att mannen alltid är

densamma, medan kläderna alltid kommer vara utbytbara. Det som kan tala för att modekampanjen

är normbrytande är, utöver det uttalade budskapet, de normativt sett feminina kläderna på en

normativt sett maskulin man som Lapidus. Det är i kontexten och dess uttalade syfte som det

normbrytande budskapet går att tolka, bortsett från vår kunskap kring reklamen och dess innehåll är

ett normbrytande budskap inte helt uppenbart. Genom att klä Lapidus i traditionellt kvinnliga

attribut, så som färgen rosa och rosetten, vill Åhléns visa på hur han inte förlorar varken status eller

makt iklädd dessa. Dock är detta budskap rent visuellt inte särskilt tydligt, utan det är i samspelet

med Warkanders uttalanden ur det modehistoriska perspektivet som syftet med Lapidus klädsel blir

tydligt. 

6. Slutsats och diskussion

Genom åren har debatten om hur män och kvinnor framställs och porträtteras i media handlat om

vilka signaler dessa framställningar sänder ut till samhället. Där det kritiska fokuset framförallt

legat på bilder av kvinnor. Det råder ingen tvekan om att de könsstereotyper som skapas i media

leder till ett förväntat beteende hos respektive kön. I reklam produceras det gång på gång

förgivettagna och omedvetna uppfattningar kring vad som utgör ett typiskt manligt respektive

kvinnligt beteende. 

Målet med Åhléns modekampanj Bryt kladmaktsordningen var att bryta denna trend och samtidigt

sticka ut i mediebruset. Med modekampanj ville Åhléns bryta tankemönster kring och omdefiniera

synen på en typisk manlighet respektive kvinnlighet, och samtidigt belysa vad det egentligen

innebär att vara kvinna respektive man i vår kulturelle kontext vi, i Sverige, lever i. Genom att

förmedla ett värdeladdat budskap om samhällsstrukturer kunde Åhléns uppfattas som sympatiska

samtidigt som de uppmärksammades och fick stort medieutrymme. Detta kan tolkas som

konsumtionssamhällets allt större krav på företagen att sticka ut på marknaden för att lyckas nå ut

med sitt budskap till konsumenterna. Frågan man kan ställa sig är dock hur pass stor förändring

Åhléns modekampanj bidragit till vad gäller könsnormer. Då det snarare var själva uttalandet om

modekampanjen som normbrytande som ledde till dess stora uppmärksamhet. Tittar man på

innehållet är detta normbrytande budskap dock inte lika tydligt.
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Modekampanjen var tänkt att förmedla ett könsöverskridande mode genom att gå emot kulturella

koder för manlig och kvinnlig klädsel. Åhléns klär och stylar alltså männen i kulturellt kvinnliga

kläder och kvinnorna i kulturellt manliga kläder. Förhoppningen är att konsumenten ska uppleva

detta tankesätt som unikt och inspireras till frigörelse. Då budskapet i sig är mindre bekant än

traditionellt sätt för konsumenten uppmärksammas den även mer. Tittar man på valet av de

medverkande syns ett tydligt mönster i framgång, utseende och karriär. De tillhör alla fyra Sveriges

framgångsfulla kändiselit och har alla normativt eftertraktansvärda utseenden. De två männen

Lapidus och Durmaz har båda två normativt manliga yrken och utseenden. Vilket gör det svårt att

ifrågasättta deras manliga tillhörighet och maskulinitet, trots att de bär en gulrosett runt halsen. De

två kvinnorna M´Batha och Grytt är båda två personer som utstrålar stor integritet och pondus,

vilket gör att det med enkelhet bär upp typsikt manliga klädesplagg med självtroende. Det är i

relation till varandra som syftet med modekampanjens män och kvinnor som normbrytande klädda

framgår. Kanske skulle det ha gett större effekt om Åhléns hade sökt identifiera obalansen mellan

könen genom att i modekampanjen istället neutralisera könen. I en sammanfattande reflektion

framgår det snarare som om att det krävs stereotypt manliga män för att bära upp en kvinnas roll,

och stereotypt manliga kvinnor för att bära upp en mans roll. Åhléns ville bryta normer, men bara så

pass att det rent modeestetiskt tilltalade en tänkt kvinnlig och manlig konsument. 

7. Förslag på fortsatt forskning

Det skulle vara intressant är att göra en analys som baseras på publik, och ta sig en närmare titt på 

hur publiken uppfattar materialet som finns i de nämnda magasinen, om man utgår från ett 

genusperspektiv vill säga. Forskaren bör i ett sådant fall göra en receptionsanalys, en analysmetod 

som fokuserar på mottagaren och dess upplevelser av materialet. Från denna utgångspunkt är det 

mycket viktigt att även ta hänsyn till själva mottagarkontexten såsom personliga erfarenheter och 

kunskaper som mottagaren kan tänkas ha. Att studera hur verk tolkas av läsarna, receptionsanalys 

innebär att publiken inte bara är passiv mottagare utan aktiva meningsproducenter när de möter 

olika slags mediala verk. Människorna är meningsskapande utifrån sina specifika erfarenheter. 

(Gripsrud 2002:81) På så sätt skulle man kunna undersöka vad dessa reklambilder sänder ut för 

budskap till den primära målgruppen, vilket är både kvinnor och män. Ett annat förslag skulle vara 

att använda sig av fokusgruppsintervjuer eller enkäter av olika form och utseende. I en sådan 

undersökning skulle det även vara intressant att göra en intervju med Åhléns marknadschef baserad 

på vad publiken faktiskt anser om tidningens innehåll.
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