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Abstract 

Studien som uppsatsen bygger på analyserar ett antal pressmeddelanden från danska 

och svenska modeveckorna under augusti 2016 samt januari 2017. 

Pressmeddelandena innehåller en explicit beskrivning av kvinnan som stark.  

Syftet är att titta på den kvinnliga representationen i dessa pressmeddelanden och 

undersöka materialets indirekta representation av kvinnan. Är denna i linje med den 

explicita beskrivningen? 

 

Med hjälp ett antal feministiska teorier så som andra vågens feminism, postfeminism 

och tredje vågens feminism gör studien, genom en semiotisk metodologi en nyanserad 

analys kring uttrycket av kvinnlig styrka. Studien diskutera kvinnlig styrka utifrån en 

kapitalistisk diskurs och därför förekommer ett kortare stycke om kommodifiering 

samt varumärkesstrategi och konsumentidentitet. Metodverktyg i form av paradigm, 

syntagm, denotation och konnotation samt myt används för att klargöra textens 

explicita och implicita betydelse. 

 

Studien bottnar i insikten av hur det kvinnliga explicita uttrycket av styrka oftast 

kantas av implicita representationer som innebär en underminering av det kvinnliga 

uttrycket. Slutligen mynnar uppsatsen ut i en avslutande diskussion om vilket vinning 

de designers och dess tillhörande varumärken kan ha av att anamma denna 

kvinnofrämjande retorik när syftet till synes inte verkar vara att sprida dess 

ideologiska värdegrund. 

 

 

 

Nyckelord: feminism, postfeminism, tredje vågens feminism, den starka kvinnan, 

empowered, mode, kommodifiering, patriarkal hegemoni, femininitet 
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1. Inledning 

Medias nyckelroll i dagens samhälle, i funktion av konstruktion och reproduktion av 

kvinnan är sedan länge ett omdiskuterat ämne. Tidigt identifierades olika sorters 

medier som en huvudagent i den snedvridna identifikationskonstruktionen kring de 

olika könen. Modeindustrin i dess utformning av trender och fokuspunkter är precis 

som det mesta något som är starkt sammankopplat med samtiden och samhällets 

generella utveckling (Botkin 2014). Ett återkommande tema inom den feministiska 

debatten i dagen samhälle är om den starka och självständiga kvinnan. Man kan 

argumentera för att den tidigare representationen av kvinnan inom media, som 

underlägsen och begränsad, håller på omdefinieras, bland annat genom den pågående 

”empowered women” retoriken som frekvent förekommer (Alkan 2016; Riordan 

2001). Detta är även något som återkommer inom modeindustrin. Under de senaste 

två säsongerna av Stockholm och Köpenhamns modeveckor har det varit ett 

återkommande tema att vid beskrivningen av deras kollektioner i respektive designers 

pressmeddelande, på olika sätt refererar till den starka kvinnan. Denna uppsats ämnar 

undersöka hur dessa representationer av en stark kvinna uttrycks i de 

pressmeddelande som skapas och lämnas ut innan varje modevisning. Detta är 

intressant att undersöka utifrån olika perspektiv. Pressmeddelanden som 

forskningsmaterial är intressant utifrån dess långtgående påverkan. Dessa används 

ofta som underliggande material för branschfolk, skribenter och redaktörer som i sin 

tur använder materialet som källa när de skriver sina reportage som via tidningar, 

bloggar och andra sociala medier får ännu större spridning. Källan och vinklingen 

angående, till exempel en viss trend, kollektion eller designer kommer därför ofta från 

densamma vilket i sin tur ger anledning till närmare och kritisk granskning. 

Modebranschen är dessutom en stor del i ett kapitalistiskt samhälle och även detta ger 

upphov till kritisk granskning då denna hävdar att internalisera en ideologisk idé.  

 
Modebranschen är uppbyggd efter två säsonger SS, Spring/Summer, och FW, 

Fall/Winter. Varje halvår samlas press, inköpare samt annat branschfolk för att 

närvara när kommande säsongens mode presenteras. De huvudsakliga händelserna 

under modeveckorna är modehusens visningar men i samband med modeveckorna 

brukar även mässor och andra evenemang arrangeras. Således är en modevecka det 

tillfälle då designers i stor skala får visa upp sina kreationer och marknadsföra sin 
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design. I dag har de flesta stora städer en egen modevecka, likaså Stockholm och 

Köpenhamn.  

 
Ordet ”empowered” kommer användas upprepade gånger under uppsatsen då jag och 

andra teoretiker anser att det inte finns ett likvärdigt ord på svenska som syftar till 

samma föreställning om kvinnlig styrka och självständighet. 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

I denna uppsats ämnas det göras en mindre kvantitativ undersökning som en ingång 

till ämnet för att sedan fortsätta i en mer djupgående semiotisk analys med målet att 

undersöka hur kvinnan framställs i pressmeddelande från de danska och svenska 

modeveckorna i augusti 2016 och januari 2017. 

De undersökta pressmeddelandena hänvisar ofta explicit till den ”starka kvinnan” som 

målgrupp och inspirationskälla men det är angeläget att granska vilka underliggande 

budskap och representationer som omger detta uttryck. Uppsatsen bygger på en 

övergripande huvudfråga som förgrenas åt mer avsmalnade fokusområden.  

 

1. Vilka underliggande ideologiska representationer angående den porträtterade 

kvinnan kan identifieras i valt materialet? 

2. Hur kopplas uttrycket kvinnlig styrka eller empowerment till den r

 epresenterade kvinnan och hennes attribut? 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till att undersöka pressmeddelandena under de två senaste 

svenska och danska modeveckorna. Närmare bestämt, definierat som säsongerna 

Summer/Spring 2017 (SS17) som hölls i augusti 2016 och Autum/Winter 2017 

(AW17) som hölls nu i januari 2017. Då det är representationen av kvinnan som 

ämnas undersökas så behandlas bara kollektioner som specifikt specificerar sig åt dam 

mode. Det kommer att göras en djupanalys av tre stycken pressmeddelanden. Valet av 

dessa pressmeddelanden är subjektivt men baserat på innehållets mängd av relevant 

tematik för att tillhandahålla ett brett analysmaterial 

 

Pressmeddelandet som material är av relevans då dessa beskriver designerns tanke 

med kollektionen och är ofta det som blir inspiration och utgångsmaterial för 

modeskribenter när de senare skriver sina reflektioner om visningarna. Det materialet 
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blir i sin tur vidare använt som utgångspunkt för andra skribenter. På så sätt innebär 

pressmeddelandet ofta en avgörande roll för kollektionens representation inom medier 

och i utsträckningen även representationen av kvinnan när det kommer till kvinnligt 

mode.  

1.3 Disposition 

Den uppsats kommer i kommande avsnitt ge en inblick i den tidigare forskning som 

genomförts. Bland annat presenteras forskning rörande populariseringen av retoriken 

kring den starka kvinnan och potentiella orsaker och effekter av detta. Med 

forskningsöversikten som utgångspunkt presenteras sedan de teorier uppsatsen är 

byggd på. Andra vågens feminism, postfeminismen och tredje vågens feminism 

presenteras utförligt och kommer genomsyra hela uppsatsen. Kommodifiering av 

feminism samt varumärkesstrategi presenteras även här. Vidare presenteras metoden 

som består av en mindre kvalitativ ansats som sedan efterföljs av ett mer omfattande 

stycke om semiotisk analys. Här presenteras de metodverktyg som kommer användas 

i analysen samt för och nackdelar med metoden. Sedan presenteras resultatet av den 

mindre kvantitativa innehållsanalys. Efter det tar analysen plats där materialet 

diskuterats ingående. Slutligen avslutas uppsatsen med en slutsats där analysens vitala 

delar summeras, samt uppsatsens frågeställningar besvaras. 

2. Bakgrund & tidigare forskning 

Kvinnas underlägsna representation i media har länge varit ett omdiskuterat ämne och 

en ständigt aktuell fråga inom feminismen. De senaste årens utveckling med den allt 

mer närvarande representationen och explicita beskrivningen av kvinnan som stark 

och självsäker, framförallt i annonser och reklam angående typiskt kvinnligt 

konnoterade produkter, är ett nytt växande forskningsområde som bearbetar de 

komplexa förhållandena mellan feminism, postfeminism, kapitalism och 

neoliberalism, för att nämna några. Författare som Rosalind Gill, Feona Attwood och 

Angela McRobbie är alla forskare som har bidragit med en stark prägel inom fältet. 

 

Flera olika aspekter av postfeminismen har stött på stark kritik under 2000-talet. 

Debatter har diskuterat om postfeminismen till och med kan kallas för anti-feminism. 

Angela McRobbie och Rosalind Gill är här mycket talande. Framförallt McRobbie i 

sin artikel ”Post‐feminism and popular culture” i Feminist Media Studies där hon 
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beskriver postfeministens skadegörelse i relation till den feministiska kampen. Mer 

ingående beskriver hon, hur hon ansåg att påbörjandet av yngre studenters 

avståndstagande från andra vågens feminism, i början på 2000- talet var av visst värde 

och hennes egna förhoppningar var att det skulle skapa en dialog som resulterade i en 

fördjupning inom feminismen. Något hon menar aldrig infann sig. Istället 

argumenterar McRobbie för att feminismen ständigt förkastas och anses som något 

förlegat. Rosalind Gill är till stor del av samma åsikt och i hennes bok Gender and the 

media uttrycker hon hur postfeminismen har stött på kritik i många olika aspekter 

men en av de främsta är dess filosofi om den exponerade kvinnan som ett subjekt 

uttryck för empowerment och egenvärde. Feminister som McRobbie och Gill menar 

att detta sätt att se på sexualiserandet av kvinnokroppen som något gynnande och 

nödvändigt bara är en chimär för den manifesterade objektifieringen av kvinnan. De 

menar även att postfeminismen dessutom förpackar denna process som något positivt 

vilket låter den skadliga objektifieringen och dess effekter att på nytt manifesteras och 

men nu i det dolda. Vidare menar feminismen, framförallt andra vågens feminism, att 

den ökade sexualiserade representationen av kvinnan, som postfeminismen 

sanktionerar accepteras utifrån en förkunskap att producenten av det sexualiserade 

materialet har en ironisk distans till materialet. Samt att konsumenten anses kunnig 

och medveten om den ironi som ligger bakom. På så sätt tas feminismen i beaktning 

men bara som en avlägsen påminnelse om att dess existens inte längre är nödvändig. 

McRobbie kallar detta för ” double entanglement” – vilket innebär att feminismen har 

accepteras inom den mediala diskursen men bara genom att ständigt kritiseras, 

förnekas och refereras till som förlegad. På så sätt är feminismen tagen för given 

samtidigt som den förnekas (Gill 2007:268f; McRobbie 2007:256). Utifrån Gill är 

detta ett sätt för postfeminismen att ”ha båda delar” – de kan anspela på sexism och 

den kvinnliga kroppen samtidigt som de kan hävda att det inte tas emot eller menas på 

det tidigare skadliga viset. I McRobbies artikel Notes on the Perfect i Australian 

Feminist Studies kopplar hon postfeminismens allt mer sexualiserade kvinnokropp till 

en strävan av det perfekta. Som istället för att vara ett uttryck för frihet och 

empowerment för kvinnan blir en bevakningsprocess där man ständigt strävar efter 

det perfekta vilket på sitt sätt blir en påbyggande begränsningar och krav på kvinnan. 

För att beskriva företeelsen använder McRobbie termen the fashion-beuty-complex 

(2015:10)   
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I artikeln New Trends in The Representation of Women in Contemporary Media 

Culture: A Critical Analysis of Three Women Empowering Advertising 

Campaigns. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi av Nermin Alkan berörs 

diskuteras förändring inom representationen av kvinnan i dagens media. Alkan ställer 

frågan ”Vad gör diskursen om kvinnlig styrka så attraktiv för dagens media?”. Hon 

beskriver hur postfeminismen och neoliberalismen gynnat varandra och mynnat ut i 

en kommodifiering av det feministiska uttrycket. Mer ingående menar alltså Alkan att 

marknaden har identifierat dagens kvinna som en socio-ekonomisk köpkraft och 

därför en resurs till den kapitalistiska marknaden. Utifrån detta används den starka 

kvinna som ett köpargument. Ett uttryck som varumärken försöker internalisera i dess 

produkter som en del av dess marknadsföringsstrategi.  

Hon påvisar här hur varumärkena presenterar sina produkter i nära relation till 

genusdebatten och framförallt uttrycket av kvinnlig styrka. Hur de till och med 

strategiskt profilerar sina produkter som källan till den kvinnliga styrkan. Resultatet 

blir en slags feministisk konsumtion. Där kvinnan konsumerar produkter i egenskap 

av att addera till sin egen identitet – den av en stark, självständig kvinna. 

Kommodifikationen av feminismen utvecklas således utifrån tron att man 

internaliserar och stöttar den feministiska debatten genom att köpa feminist brandade 

produkter. Detta berör även Feona Attwood i sin artikel ”Fashion and Passion: 

Marketing sex to women” men här trycker hon på hur sexualiserandet av den 

kvinnliga kroppen säljs tillbaka till kvinnan via mode. Även hennes artikel 

Pornography and objectification i Feminist Media Studies berör detta hur sexualiserat 

material blir bedömt efter vilket sammanhang det sätts in i. Attwood menar då att 

genom placera sexualiserat material på den kvinnliga kroppen eller sexualiserat 

material i relation till en diskurs av mode så det tolkat som ett frisläppt och 

empowering uttryck för kvinnan istället för att ses som objektifierande och 

förtryckande. 

 

Dessa studier ramar in och underbygger det område som ämnas diskuteras. Trots att 

fältet växer så har det inte ägnats lika mycket fokus på forskningsområdet kring den 

starka kvinnan relaterat till modebranschen. Mer specifikt i de material designerna 

presenterar sina kommande kollektioner i. Något som kan liknas vid en första steg av 

marknadsföring för just den kollektionen. 
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3. Teoretiskt ramverk 

 3.1 Feministisk teori – maskulint och feminint 

Feminism är ett brett och omdiskuterat begrepp. Gemensamt för alla definitioner av 

feminism är att de ser till kvinnors underordnade position i samhället och den 

systematiska diskrimineringen, kvinnor mer eller mindre konstant utsätts för, på 

grund av sitt kön (Freedman 2003:1). Den feministiska teorin är således ett konkret 

tillvägagångsätt för att systematisk belysa och kritisera kvinnans position som 

underordnade och hur andra gynnas på hennes bekostnad (Cudd & Andreasen 

2005:2). På så sätt blir den feministiska teorin ett verktyg för att kunna titta på 

samhället ur ett perspektiv där idealt denna ojämlikhet inte fanns och därigenom 

kunna identifiera avgörande brännpunkter som behöver modifieras (ibid). 

Alvesson och Sköldberg (2008:352)underbygger den feministiska teorin på tre 

konkreta punkter. 1.) Att kön utgör ett mycket centralt ämne som genomsyrar 

praktiskt taget allt i samhället. 2.) Dessa könsrelaterade relationer utgör ett problem 

då dessa innebär ojämna dominansförhållanden som leder till vinning på det andra 

könets bekostnad. 3.) Könsrelationer är socialt skapade och är därför inte en fast 

konstruktion (ibid). 

 

Enligt det klassiska genusperspektivet skiljer man på en individs kön och en individs 

genus. Könet klassas i detta perspektiv som biologiskt medan en persons genus är en 

dynamisk social konstruktion (Freedman 2003:23ff). Föreställningen om den manliga 

och kvinnliga rollen är således konstruerade och kopplas till vissa attribut samt ett 

visst sätt att agera. Så kallade maskulina respektive feminina uttryck, beteende och 

handlingar (Butler 1999). Som poängterat av den feministiska teorin är den manliga 

rollen med dess tillskrivna attribut högre värderade än den kvinnliga med hennes 

respektive attribut (Connell 1998:185ff, Hartsock 1990:157). På så sätt reproduceras 

ständigt en bild av kvinnan som underlägsen mannen med hjälp av dessa olika 

attribut. På detta sätt kan till exempel attributet av en kostym som klassiskt är en 

maskulin symbol även komma att symbolisera makt.  

3.2 Postfeminism - hyllandet av det ”kvinnliga” 

Postfeminismen gjorde intåg under tidigt 1990-tal och ses som en efterföljande teori 

samt reaktion till andra vågens feminism (Gill 2007:251). Inom den postfeministiska 

teorin flyttas fokuspunkten en aning från maktblock i form av patriarkatet och från 
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den traditionella jämställdhetsdebatten, som andra vågens feminister hade som 

huvudfråga när de kämpade för kvinnors politiska rättigheter. Istället fokuserar teorin 

på mångfald bland kvinnor samt kvinnlig njutning och individualism. (Gill 2007:251 

och McRobbie 2007:256, Budgeon 2011:280). Detta är sprunget ur kritiken mot 

feminismen som en exkluderande och rigid ideologi. Framförallt dess hegemoniska 

position och uteslutande utformning gentemot tredjevärldens samt icke vita och 

homosexuella kvinnor (Gill 2007:26) Den postfeministiska diskursen var mer 

tillåtande än andra vågens feminism i användning av så kallade ”kvinnliga 

intresseområden” då postfeminister menar att användningen av dessa, inte behövde 

vara motsättande mot den feministiska ideologigrunden (Gill 2007:15, 269). Attwood 

beskriver hur tätt kopplat postfeminismen och den kvinnliga njutningen i form av 

sexuella uttryck är (2010). Något som kan benämnas som ”the turn to pleasure” (Gill 

2007:13). Ur aspekten av postfeminismen som mer tillåtande och vinklingen mot 

kvinnlig njutning i olika former återinfördes en större fokusering på den kvinnliga 

kroppen (Gill 2007:255). Istället för att ses som en sexuell objektifiering ur en ” 

manlig blick” presenterar kvinnan sig själv och sin kropp som något attraktivt, 

sexuellt och åtråvärt subjekt för att det passar och behagar kvinnan i hennes öppna 

och självständiga syn på sig själv (Gill 2007:587 och McRobbie 2007:259). 

Postfeminismen genomsyras även av en tro på att sätta den individuella kvinnan i 

fokus och hylla hennes fria val (Budgeon 2011:281). Detta är kopplat till kvinnans 

självstyrande och den postfeministiska diskursen där kvinnan klassas som fri och inte 

längre bunden av ojämlikheter och maktbalanser (ibid). 

 3.3 Tredje vågens feminism – medlare i en kaotisk diskurs? 

Tredje vågens feminister, likt andra vågens feminister, håller fast vid att feminismen 

är något som behövs då förhållanden mellan manligt och kvinnligt fortfarande utgör 

ett problemområde (Budgeon 2011:279). Detta är något som kommenteras utifrån en 

kritik mot postfeminismen. Då vissa forskare, till exempel McRobbie, som är starkt 

kritisk till postfeminismen hävdar att denna opererar utifrån att feminismen i form av 

en jämställdhetskamp som inte längre behövs (2004). Tredje vågens feminister menar 

att det finns ett behov av att skapa en feministisk gren som är mer förankrad i 

samtiden. Andra vågens feminism är utvecklad ifrån dess tidsålder, runt 60-talet och 

kan därför inte på samma sätt göra sig gällande i nutid. (Snyder 2008:177, Budgeon 

2011:279). Med detta sagt så skiljer sig även tredje vågens feminister från andra 
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vågens feminister på så sätt att de är skeptiska mot synsättet på kvinnan som en enhet 

med en specifik identitet som utgår ifrån ett systematiskt och strukturellt förtryck 

(Budgeon 2011:282). En kritisk skillnad är att man inte bara vill förespråka individen 

i form av hennes fria val utan även gå djupare och vara kritisk till dessa uttryck för att 

inte fostra en splittrad, individbaserad rörelse som inte har kapacitet att ifrågasätta 

strukturella hegemoniska maktpositioner (Budgeon 2011:288). På så sätt har teorin 

både likheter och olikheter med både postfeminismen och andra vågens feminism. 

 Fältet av feminism och kvinnas uttryck är ett mycket ombestritt fält som kan vara 

svårt att kategorisera. Tredje vågens feminister vill istället för att komma fram till 

definitiva tolkningar, bejaka dessa motsättningar. De menar att det inte finns ett 

enskilt idealt sätt att vara kvinna och därför finns det inte i heller ett specifikt sätt att 

vara eller utöva feminism. Tredje vågens feminister vill ge upphov till ett utrymme 

som tillåter individen skapa sin egen identitet av feminism, baserad på individen 

(Budgeon 2011:282ff, Snyder 2008:176f). De menar att dagens samhälle är större an 

att det kan delas in i två binära positioner. Tredje vågens feminism kan på grund av 

detta kännas otydlig och vara svår att specificera. Detta är ett resultat av den 

omfamning av de kontradiktioner som förekommer kring feminismen samt 

förespråkandet av multipla och nyanserade konstruktioner av identitet, som tredje 

vågens feminister talar för. (Snyder 2008:177). Rebecca Walker, som kan ses som en 

pionjär inom tredje vågens feminism, uttrycker sig: 

”For us, the lines between Us and Them are often blurred, and as a result we find 

ourselves seeking to create identities that accommodate ambiguity and our multiple 

positionalities: including more than excluding, exploring more than defining , 

searching more than arraving.”(Riordan 2001:281). 

Hon menar på så sätt att fokus ligger tyngre på att inkludera, förstå och söka 

information än att kategorisera och skapa tydliga mallar av tolkning som lätt leder till 

exkludering (Bugdeon 2011:282).  

Medier är som tidigare nämnt ett område där diskussioner kring kvinnan, kvinnlighet 

och hennes representation ofta kulminerar. Postfeminismen och andra vågens 

feminism ser här väldigt olika på kvinnans framtoning. Tredje vågens feminister intar 

istället positionen att man kan närma sig en medial diskurs av kvinnlig framtoning 

med både kritik och uppskattning till dess ”turn to pleasure” (Budgeon 2011:280). 

Diskussionen kring framtoningen och användandet av feminina symboler, som ligger 

till stor grund för skillnaderna mellan andra vågens feminism och postfeminismen är 
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en av tredje vågens feminister mest centrala frågor (Budgeon 2011:287). Något som i 

högsta grad är en pågående process och är långt ifrån färdig bearbetat. Tredje vågens 

feminister ser problemet i att både fördöma feminina attribut och beteenden samt hur 

en överexponering och sexualisering av dessa, inte resulterar i en mer gynnande 

position för kvinnan (ibid). Shelly Budgeon menar att problemet inte ligger i 

användningen av kvinnliga attribut, utan snarare den socialkonstruerade konnotation 

som oftast förknippas med dessa. Nämligen svaghet, eller på annat sätt 

underlägsenhet. En lösning är således att omarbeta betydelsen och symboliken av 

feminina uttryck samt skapa nya som inte är befläckade med samma negativa 

föreställningar (2011:283).   

3.4 Kommodifieringen av kvinnlig styrka  

Som redan nämnt i inledningen och tidigare forskning, kan man argumentera för att 

det har skett ett skifte i den ständigt representerade och medierade bilden av kvinnan. 

En retorik av att hylla och på annat sätt lyfta fram den starka kvinnan är något som 

blir allt vanligare (Alkan 2016). Alkan skriver ”Vad gör diskursen om kvinnlig styrka 

så attraktiv för dagens media?” Utifrån detta kan man inleda en diskussion om 

kommodifiering av feminismen och dess uttryck av empowerment, sprunget ur en 

kapitalistisk vinning. 

Uttrycket av kvinnlig empowerment kan härledas till gräsrotsrörelsen ”Riot Girl”. En 

rörelse som startade inom musikbranschen, där kvinnor uppmuntrades till att starta 

egna band och på annat sätt uttrycka sig (Riordan 2001:285). Rörelsen växte snabbt 

och effekten blev en krets som aktivt skapade material i form av låtar, poesi, konst 

med mera. Dessa feminister utgick från teorin att även språket är en manlig 

konstruktion och ville därför skapa sig ett eget uttryck, specifikt producerat av 

kvinnan. På så sätt kan man härleda begynnandet av empowerment retoriken till 

denna rörelse, då kvinnan gick från att enbart vara en passiv konsument till en aktiv 

producent (Riordan 2001:287). Materialet de själva skapade uppmuntrades till att 

konsumeras då budskapet i materialet syftade till en ”gör det själv” kultur samt på ett 

icke dömande sätt speglade kvinnan som både subjekt och objekt (ibid).  Riot Grrl 

gav upphov till en popularisering av iden kring empowered girls. Detta plockades 

snabbt upp av marknaden och blev till en kommodifiering av feministiskt brandade 

produkter (Riordan 2001:289, Alkan 2016, Budgeon 2011:287). Feminismen och 

uttrycket av empowered women urvattnas när de kommodifieras (Budgeon 2011:287, 



	 13	

Riordan 2001:291, Alkan 2016). Detta sker när budskapets use value – 

användningsvärde, i detta fall dess innebörd och vilken effekt budskapet kan ha, görs 

till ett exchange value – bytesvärde, alltså en säljbar kommoditet vars värde blir till 

ekonomiskt istället för filosofiskt. Den kapitalistiska marknaden tog på så sätt del av 

en växande rörelse i syfte att skapa en vinst på denna, vilket i förlängningen påverkar 

och försvagar dess användningsvärde (Riordan 2001:290). Detta kan kallas en 

hegemonisk expansion. Detta innebär att den hegemoniska kulturen, i detta fall 

kapitalismen anammar och internaliserar den marginaliserade kulturen utan att rubba 

några maktbalanser. Den dominanta kulturen påtvingas en ändring, i detta fall hur 

man representerar kvinnan men ingen strukturell förändring i form av utmanande av 

den hegemoniska kulturens position. Det sker alltså en kompromiss mellan de två 

kulturerna men där den marginaliserade kulturen fortfarande förblir marginaliserad 

och som i detta fall även utnyttjad (Riordan 2001:294).  

3.5 Varumärkesbyggande och konsumentidentitet 

För att förstå relevansen av användandet av empowerment retoriken i 

kommodifierande syfte kommer teorin bakom varumärkesidentitet kort presenteras.  

Man skiljer på begreppen varumärkesimage och varumärkesidentitet. 

Varumärkesimage syftar till hur varumärket uppfattas utifrån potentiella konsumenter. 

Varumärkesidentitet syftar istället till varumärkets önskade uppfattning utifrån. Alltså 

hur varumärket vill bli uppfattade (Strivastava 2011). Det kan beskrivas som de 

associationer varumärket aktivt försöker knyta an till sin image. Dessa associationer 

hjälper företaget förmedla vad de vill stå för och kan fungera som ett slags löfte till 

eventuella kunder (Uggla 2015:71, Strivastava 2011). Konsumenterna i sin tur bygger 

även sin identitet utifrån vilka produkter eller tjänster man konsumerar (Nanna 

Gillberg 2014:89). Den konsumerande individen internaliserar på så sätt de 

associationer som knyts an till det varumärke de konsumerar produkter från (Uggla 

2015:27).  

3.5 Användning och relevans av teorier 
Användningen av andra vågens feminism, postfeminism och tredje vågens feminism 
var givna teorier då de på olika sätt fokuserar på kvinnans representation i samhället. 
Teorierna är grundade ur olika perspektiv och förutsättningar och ger därför en 
nyanserad bild av kvinnans representation och hennes relation till en diskurs av 
styrka.. När dessa teorier kombineras kan det uppstå starka motsättningar och både 
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implicit och explicit kritiserar teorierna varandra. Detta kräver en viss försiktighet hos 
användaren då det lätt kan bli en rundgång av argumentation. Kommodifiering och 
varumärkesstrategi ligger till grund för att förstå designerns och dess varumärkes 
eventuella driv till användningen av retoriken kring kvinnan som stark.  

4. Metod & material 

4.1 Urval och material 

Samtliga pressmeddelanden, totalt 42 stycken, skrivna av respektive designers från de 

danska och svenska modeveckorna som presenterade en renodlad damkollektion 

under säsongerna SS17 och AW17 kommer att analyseras efter en kvantitativ ansats. 

Här kommer materialet kategoriseras efter säsong och deras explicita koppling och 

refererande till den starka kvinnan. Detta är ett första skede för att få en mer 

översiktlig bild av materialet. Sedan kommer tre pressmeddelanden väljas ut, vilka det 

kommer göras en närmare granskning på genom en semiotisk analys. Urvalet av dessa 

tre pressmeddelanden kommer göras genom att samtliga pressmeddelanden som 

innehåller den intressanta variabeln, det vill säga en explicit koppling till uttrycket om 

den starka kvinnan, läses igenom. Pressmeddelandena väljs därefter ut, utifrån 

mängden av relevant tematik kopplat till studiens fokuspunkt. Alltså tas både 

innehållet samt ängden av text i varje pressmeddelande i hänsyn. Urvalet är därmed 

till viss del subjektivt då valet av material sker utifrån min bedömning som författare. 

Dock är det valet baserat på dessa två kriterier som trots dess subjektiva urvalsprocess 

innebär vissa strukturella hållpunkter, vilket stärker studiens reliabilitet. 

Då uppsatsen skapas utifrån ett subjektivt urval av materialet kan det vara svårt att dra 

generella slutsatser kring analysen. Dock så är materialet som sagt valt utifrån dess 

relevanta koppling till ämnet vilket är baserat på forskarens tolkning om materialet 

men inte hens helt subjektiva vilja. Uppsatsens syfte är också mer inriktat på att göra 

en djupare analys av materialet för att kunna identifiera eventuella dolda 

föreställningar och därmed bidra med tänkvärda resultat till forskningsområdet. 

4.2 Kvantitativ ansats 

 En kvalitativ innehållsanalys, som i detta fall relateras till den kvantitativa ansats som 

gjordes, syftar till att göra ett större material mer greppbart och möjligt att analysera. 

Den kvantitativa innehållsanalysen strävar efter att kunna dra generella slutsatser om 

ett större material på så objektiva grunder som möjligt, baserat på systematik och 

kvantitet (Nilsson 2010:119). Dessa begrepp är fyra stöttepelare som teorin är 
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uppbyggd på, objektivitet, systematik, kvantitet och manifestinnehåll. Forskningen ska 

vara så oberoende av forskarens tolkningar som möjligt. Man eftersträvar möjlighet 

till ett replikerbart resultat, de vill säga, möjligheten för en annan forskare att kunna 

göra om samma undersökning och få liknande utfall. För att leva upp till detta krav är 

systematik en förutsättning. Tillvägagångsättet måste vara tydligt strukturerat och 

beskrivet (Nilsson 2010:122). För att göra en kvantitativ analys måste delar inom 

forskningsmaterialet göras om till kvantifierbara variabler. Detta görs för att på 

statistisk grund kunna uttrycka sig om materialet samt blottlägga generella mönster 

(Nilsson 2010:122,125).  

 

  4.2.1 Tillvägagångsätt för kvalitativ ansats 

Materialet är framtaget genom varje enskild designer eller den PR byrå som har varit 

ansvarig för respektive visning mailades. Den kvantifierbara variabeln är bestämd till 

det explicita användandet av orden stark, självständig eller empowered i relation till 

den beskrivna kvinnan.  

Samtliga pressmeddelanden granskades för att identifiera om den kvantifierbara 

variabeln var närvarande. På så sätt systematiseras materialet och förenklas i syfte att 

få en konkret överblick (Nilsson 2010:135). Resultatet sammanställdes sedan i en 

tabell. Ett fåtal designers från de valda säsongerna producerade aldrig ett 

pressmeddelande för deras visningar och därför kommer dessa designers inte figurera 

i denna uppsats. 

4.3 Semiotik  

Semiotik syftar till läran om tecken samt förståelsen och användningen av tecken och 

olika teckensystem. Det syftar även till hur mening kring tecken skapas i förhållande 

till dess verksamma kultur (Gripsrud 2008:139; Fiske 2011:38). Det kan beskrivas 

som en form av strukturalism, då det kan användas som en form av metod samt 

analysverktyg för att tolka och förstå vår omgivning. 

Världen kan inte förstås som något objektivt som blir reproduceras till oss på ett 

korrekt eller sant sätt, utan måste behandlas som konceptuella och lingvistiska 

strukturer skapade av vår kultur (Fiske 2011: 109).  

Två av de främst tongivande forskarna på området är filosofen C.S Peirce och 

lingvisten Ferdinand de Saussure. De skapade vars en modell som syftade till att 



	 16	

förklara uppbyggnaden, användningen och processen av meningsskapande kring 

tecken.  

4.3.1 Tecknets uppbyggnad och mening 

Grunduppbyggnaden av ett tecken är något fysiskt som vi kan uppfatta. Detta i sin tur 

står för något annat, något som mottagaren eller läsaren avkodar för att skapa mening 

av tecknet (Fiske 2011:39, Gripsrud 2008:138ff).  

Peirce skapade en modell där han menade precis detta, att ett tecken är något fysiskt 

som står för något annat, ett objekt och detta är förstått av en mottagare, en 

interpretant. Intrepretanten är inte användaren av tecknet utan intrepretanten är en del 

av den meningskapande process som uppstår när intrepretanten tolkar objektet (Fiske 

2011:40; Gripsrud 2008:149f). På så sätt är meningen en dynamisk interaktion mellan 

tecknet, objektet och intrepretanten. Den konstruerade betydelsen är historiskt och 

kulturellt förankrat och kan mycket väl komma att ändras. (Fiske 2011:43). 

Saussure var som nämnt lingvist och hade därför ett mer specifik och snäv inriktning 

inom semiotiken. Han intresserade sig mer för språk och teckens strukturella 

förhållande gentemot varandra som en av de största källorna till meningsskapande. 

Till skillnad från Perice, tog han inte lika mycket hänsyn till den meningsskapande 

process externt från språkets struktur. Han nämner dock detta och kallade då denna 

nivå av meningsskapande för signification, översatt till innebörd (Fiske 2011:49).  

Något som kommer diskuteras mer i senare stycke.  

 

Enligt Saussure bestod ett tecken av signifier och sifnified som kan översättas till 

betecknande och betecknade. Gripsrud översätter detta till ett materiellt innehåll och 

ett immateriellt innehåll, alltså det betecknade är en tankemässig föreställning av det 

betecknande (2008:140). Således är det betecknande det fysiskt konkreta som vi till 

exempel ser eller hör, medan betecknade är de mentala föreställningarna kopplade till 

de konkreta betecknande (Fiske 2011:41).  

4.3.2 Organisering av tecken - paradigm & syntagm 

Saussure med sitt primära intresse inom lingvistiken hävdade, som nämnt, att teckens 

mening avgörs i relation till andra tecken. Hopsättningen av ett meddelande består av 

olika val av tecken som man i sin tur kombinerar. Där det finns ett val, finns det 

således en mening och innebörden av vad som blev valt bestäms utifrån vad som inte 

blev valt (Fiske 2011:54, Gripsrud 2008:159ff). Han menade att det fanns två olika 
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huvudsakliga relationer tecken kunde ha gentemot varandra, dessa kallade han för 

paradigm och syntagm (ibid).  

Ett paradigm är ett system eller en grupp av enheter som har en tydlig koppling till 

varandra (Fiske 2011:55, Gripsrud 2008:158f). Ett vanligt exempel är alfabetet. 

Bokstäverna ingår alla i samma paradigm då de är olika delar i ett gemensamt system. 

Således varje gång vi kommunicerar genom språk, text, bilder med mera väljer vi 

enheter från ett paradigm som vi sedan kombinerar. Vilket leder in oss på nästa 

teckenrelation, syntagm. Ett syntagm innebär de kombinationer vi skapar av 

enheterna valda från ett paradigm. Ett ord är således ett syntagm skapat av bokstäver 

från paradigmet alfabetet (Fiske 2011:55). Syntagm kombineras ihop utifrån de 

sociala konventioner som är rådande. Detta kan vara mer universella konventioner så 

som grammatik eller så kan det vara konventioner sprungna ur mindre etablerade 

kulturella konventioner.(Fiske 2011:56). Således, valet av enheter från paradigmet 

och de valens relation till andra alternativ som sedan kombineras i en syntagmkedja, 

utgör ett tema, vilket inbjuder till en viss sorts avkodning och meningsskapande 

(Gripsrud 2008:160). 

  4.3.3 Denotation & konnotation 

Som nämnt så intresserade sig Saussure inte nämnvärt för tecknets meningsskapande 

process i relation till en extern verklighet och avläsare. Tecknets innebörd. Hans 

efterträdare Roland Barthes tog istället ett intresse för detta och insåg betydelsen av 

den meningsskapande process som sker mellan skribent, läsare och text samt hur 

textens mening blir filtrerad genom läsaren och dennes kulturella samt personliga 

erfarenheter (Fiske 2011:80f). Barthes menade att det finns två nivåer av innebörd. 

Den första är den deskriptiva, direkta och till synes självklara meningen av ett tecken. 

Det var denna nivå Saussure rörde sig på. Detta kallade Barthes för denotation (Fiske 

2011:80f; Gripsrud 2008:142). Den andra tolkningsnivån är konnotation. Detta är 

nivån då läsarens subjektiva värderingar och erfarenheter tas i beaktning. Relationen 

mellan en konnotation och dess denotation är godtycklig. Det vill säga den är socialt 

skapad utifrån kulturella konventioner och kan därför komma att förändras med tiden 

(Fiske 2011:81). Denotationen är ämnad att vara förankrad i verkligheten medan 

konnotation är kulturellt kopplad och säger någonting om människans konstruerade 

socio-kulturella värld (Fiske 2011:83). 
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Fiske menar att det kan vara lätt att missta tolka en vinklad konnotation som ett 

denotativt fakta. Därför är semiotiken och dessa metodverktyg av stor användning när 

man vill granska ett material på ett djupare plan och förstå eventuella underliggande 

strukturer eller åsikter (2011:82)  

4.3.4 Myt 

Myt är det andra begreppet som precis som konnotation figurerar på andra nivån av 

innebörd och är alltså relaterat till den socio-historiska och kulturella förankringen till 

användaren. En myt är en tanke, idé eller företeelse som förklaras eller ses som något 

naturligt eller naturaliserat när det egentligen är byggt på kulturella eller historiska 

föreställningar. På så sätt mystifieras mytens utgångspunkt och de politiska och 

ideologiska ageranden som ligger bakom döljs och reproduceras som något naturligt 

(Fiske 2011:84). Således är myten ofta en idé sprungen ur agendan tillhörande den 

grupp i samhället som innehar hegemoni och därmed gynnas av att denna ses som 

naturlig och självklar.  

På grund av dess normaliserade användning ses myten även ofta som något 

oföränderligt och dessutom en rättvis konstruktion av samtiden (ibid). Ett tydligt 

exempel är det om, femininitet och maskulinitet. Detta är en historisk konstruktion 

som kan sägas vara sprungen ur industrialiseringen där kutymen om att kvinnan 

stannade hemma och tog hand om barnen medan mannen gick till arbetet kan påstås 

ha skapats. På så sätt skapades myten kring femininitet som egenskaper och uttryck 

kopplade till hemmet och omvårdnad medan myten kring maskuliniteter innebar 

egenskaper av styrka och oberoende. (Fiske 2011:85).  

Genom att undersöka och spåra myten till sitt ursprung kan man blottlägga och 

synliggöra de ideologiska agendor som kan ligga bakom dem (Fiske 2011:84). På så 

sätt ämnas användandet av denna metod för att åskådliggöra eventuella latenta 

aspekter av materialets representation av kvinnan. 

  4.3.5 Tillvägagångsätt semiotisk undersökning 

Tre pressmeddelanden av de som hade en relevant koppling till retoriken om den 

starka kvinnan valdes ut för att analyseras närmare. Detta urval gjordes på subjektiva 

tolkningar men utifrån kriterierna av mängd och relevant koppling till ämnet. 

Pressmeddelandena analyserades stycke för stycke för att på ett ingående plan 

analysera värdeskapande enheter. Pressmeddelandena analyseras utifrån sin helhet 
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men vissa specifika stycken skrivs explicit ut för att göra kopplingarna dragna mellan 

text och analys tydligt synliga. 

Granskningen avslutas sedan med en analys rörande hela pressmeddelandet och dess 

betydelse. En sammanfattning på hur materialet porträtterar kvinnlig identitet. 

Två av pressmeddelandena är skrivna på engelska. När det görs tolkande ansatser 

utifrån dessa presenteras först det engelska ordet med en direkt översättning till 

svenska. Tolkningen är därmed gjord både utifrån en tolkning på engelska och på 

svenska. Viktigt att nämna är således den problematik som kan uppstå kring 

meningstolkande när man översätter från ett språk till ett annat. Dock så är det högst 

troligt att skaparna kring materialet är väl integrerade i samma konventioner som jag 

som forskare utgår ifrån. Således bör tolkningen inte differentiera till den grad att det 

hade kunnat ge drastiska utslag på analysen. 

4.6 Metodreflektion 

  4.6.1 Metodrelevans 

Den kvantitativa ansatsen är gjord som en kompletterande verktyg för att visa på hur 

användandet av den starka kvinnan som referens och utgångspunkt ökat från den ena 

säsongen till den andra. Då studien är gjord under ett sådant kort tidsspann kan 

resultatet inte användas som en referenspunkt varifrån det kan validera en konkret 

ökning av undersökt ämne. Dock är resultatet fortfarande av relevans och det går i 

linje med vad tidigare forskning hävdar, det vill säga att det sker en ökning. 

 

Semiotiken används som ett mer djupgående verktyg då detta är framtaget för att 

förstå och kunna analysera all användning av tecken. (Gripsrud 2008:166). Verktyg så 

som konnotation och myt är av stor relevans och användbarhet då dessa undersöker 

implicita strukturer kopplat till ett socio-kulturellt omgivning, i materialet. Verktyg 

som betecknande och betecknade opererar mer på en lingvistisk nivå. Semiotiken som 

en helhets metod rör sig därför både på en mer konkret denotativ nivå, till en mer 

strukturell nivå av tecken ända till en mer kulturell förankring som syftar till 

blottläggandet av normaliserade konventioner (Fiske 2011:83).  Metoden är därför väl 

lämpad till denna studie då denna analyserar text och dess syfte är att titta på den 

implicita representationen av kvinnan i material där hon explicit benämns som stark. 

Dessa strukturella samt konkreta verktyg tillhörande semiotiken kan därför anses mer 

lämpade till denna studie som befinner sig på en väldigt detaljerad textnivå. De olika 
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teoretiska verktygen agerar på olika nivåer och hjälper till att bryta ner texten för att 

sedan kunna analysera den på ett bredare och djupare plan. Nivå. Detta innebär en 

fördel gentemot tillexempel diskursanalysen som också hade varit en användbar 

metodisk grund men som kanske hade varit mer användbar i sammanhang av större 

mer övergripande diskussioner. 

 

Kombinationen av en semiotisk studie kombinerat med en kvantitativ ansats är 

styrkande för uppsatsens validitet, då det visar på en kvantitativ, generaliserande 

grund som sedan byggs på av en djupare analys. 

 

4.6.2 Metodkritik och forskarens roll  

Den kvantitativa innehållsanalysen har fått en del kritik. Bland annat för grundtanken 

”kan text kvantifieras?”. Är det rättvisande är det att klassa olika texter och olika 

benämningar som likvärdiga enheter? (Nilsson 2010:123f). Annan kritik berör hur 

delar av texten plockas ut och kvantifieras vilket gör att textens kontext går förlorad. 

Hur rättvisande blir analys och resultat när man plockar ut delar av en text och 

använder som variabler för att på generell grund säga något om en större helhet? 

(Nilsson 2010:125f). Dock är det en nödvändig metod för att kunna kategorisera och 

analysera ett större material. I denna studie är dessutom de delar som transformeras 

till kvantifierbara variabler konkret definierade och de delar som analyseras närmare 

görs detta utifrån en djupdykande semiotisk analys därför försvinner inte viktig 

kontext i den processen.  

 

Semiotiken har också sina begränsningar. Då metoden är byggd på forskarens 

tolkande ansats (Gripsrud 2008:178) blir en semiotisk studies svår att kunna dra några 

generaliserande slutsatser av. Det går inte som forskare att undkomma en subjektiv 

tolkande ansats då meningen av en text uppstår som känt i mötet med dess mottagare 

och dess sociologiska och kulturella sammanhang (ibid). Tolkningen av en text kan 

därför aldrig klassas som objektiv då avkodningen av tecken är en dynamisk process 

som kan se olika ut för olika individer (Fiske 2011:43). Således blir studien 

problematisk att replikera då det är svårt att precis upprepa en annan forskares 

tolkningar (Bryman 2009:270).  
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Denna studie samt det forskningsområde som denna berör är något som ligger nära 

mina individuella intressen. Jag är själv aktiv inom modebranschen och har närvarat 

på de flesta visningar som analysen bygger på. Något som kan komma att påverka den 

slutliga analysen. För att jag som forskare ska undvika påverkan på resultatet allt för 

mycket beskriver Gripsrud ett användbart verktyg. Det innebär att man försöker 

distansera sig från sitt eget material och titta på det som något främmande. På så sätt 

kan jag som forskare, medveten om individuella normaliserade föreställningar om det 

egna materialet, ifrågasätta de tolkningar och analyser jag gör (2008:178). Denna 

medvetna insikt om risken av att uppsatsen påverkas av mina subjektiva värderingar 

är en viktig del i min roll som forskare och kommer förhoppningsvis minska 

inflytandet av dessa. Med denna insikt ämnar jag att föra en transparant analys tätt 

kopplad till valda teorier för att eliminera irrelevanta subjektiva värderingar som kan 

komma att underminera min uppsats som ett vetenskapligt bidrag till aktuellt 

forskningsområde. 
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5. Resultat 

 5.1 Kvantitativa utslag 

Tabellen och diagrammen nedan visar vilka designers med tillhörande 

pressmeddelanden som har samt inte har en relevant koppling till ämnet. De 

grönmarkerade innehåller explicita uttalande om den starka eller självständiga 

kvinnan medan de röd markerade inte gör det. 

S S 1 7  
D a n m a r k  &  S v e r i g e  

	 A W 1 7  
D a n m a r k  &  S v e r i g e  

	

Lovechild	1979	 	 Emelie	Janrell	 	
Dagmar	 	 Busnel	 	
Lexington	 	 	 Ida	Sjöstedt	 	
Mark	Kenly	Domino	Tan	 	 J.	Lindeberg	 	
Ida	Klamborn	 	 Rodebjer	 	
Greta	Gram	  Valerie	 	
Fonnesbeach	 	 Naim	Josefi	 	
Jennifer	Blom	 	 By	Marlene	Birger	 	
Freya	Dalsjø	 	 Freya	Dalsjø	 	
Whyred	 	 Munthe	  
Maikel	Tawadros	 	 Ida	Klamborn	 	
Baum	und	Pferdgarten	 	 Baum	und	Pferdgarten	 	
Lala	Berlin	 	 Lala	Berlin	 	
Stand	 	 Stand	 	
Stylein	 	 Stylein	 	
By	Marlene	Birger	 	 Haal	 	
Nhorm	 	 Berggren	Studio	 	
By	Malina	 	 Mark	Kenly	Domino	Tan	 	
Ida	Sjöstedt	 	 Hunkydory	 	
Busnel	 	 	 Dagmar	 	
Ganni	 	 Ganni	 	
	
	
Under modeveckorna i augusti 2016, alltså SS17 var det 4 av 21 designers som hade 

en explicit referens till ”den starka kvinnan”, medan i nästa säsong AW17 i januari 

2017 var det 9 av 21 pressmeddelanden som hade en relevant koppling till ämnet. 

Första säsongen var det då 19 % av totala antalet pressmeddelanden som hade en 

relevant koppling medan säsongen därefter var det 42 % av totala antal 

pressmeddelanden som refererade explicit till kvinnan som stark och självständig. Det 

sker alltså en ökning av antalet pressmeddelanden som innehåller relevant tematik. 

Resultatet kan trots det inte användas som en rättvis beskrivning för fältet då studien 

är gjord över en så pass kort tidsperiod. Eventuellt kan utslaget bara var en fluktuation 
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som inte följer en linjär ökning. Resultatet går dock i linje med tidigare forskning, där 

det är konstaterat att användningen av empowerment retoriken har ökat. 

6. Analys 

6.1 Lovechild 1979 - SS17 

Lovechild 1979 är ett danskt varumärke som presenterade sin kollektion i Köpenhamn 

under den danska modeveckan i augusti 2016. 

6.1.1 Närgranskning  - Lovechild 1979   

”She has a bounce in her step as she prances down the street. She is confident and 

empowered with a glowing sense of quiet luxury around her. She is the epitome of 

desire – mysterious, feminime and beautiful. But most importantly she is comfortable 

in her own skin. The Lovechild SS17 collection is a celebration and adoration of the 

strong women of our era” 

 
Om den första meningen behandlas som ett syntagm kan de betydande 

paradigmenheterna plockas ut. I denna mening är orden bounce (studsa) och prances 

(kråma) av intressant innebörd. Som beskrivet i metoden menar Saussure att 

meningen av valet av ur paradigm, ligger i de enheter som inte blev valda (Fiske 

2011:54, Gripsrud 2008:159ff). Alternativa enheter till paradigmet som studsa tillhör 

kan vara, skutta, gå, hoppa och så vidare. Samma med enheten som tillhör paradigmet 

kråma som in detta fall också syftar till hur individen tar sig ner för gatan. Studsa 

konnoterar till en livfull rörelse som kan argumenteras stå för en flickig glädje. 

Kråma kan argumenteras konnotera till ett uppvisande av jaget kopplat till en sexuell 

framtoning.  

 
Det explicita uttryckandet av representationen av kvinnan som confident och 

empowered kan ses som ett tecken på att producenten inte ser detta som ett självklart 

tillstånd för den representerade kvinnan. 

Den denotativa meningen av glowing (glödande) får en annan innebörd då valet av 

just den paradigma enheten och i relation till de andra möjliga val, kombinerat i denna 

syntagmiska kedja kan kopplas till ett tema av utseende. Således konnoterar glödande 

till en diskurs av skönhet.  

Lyxury (lyx) konnoteras till en överklass och quiet luxury kan då konnoteras till en 

föreställning om ett förväntat beteende av kvinnan där det ansågs vulgärt och 
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opassande att vara högljudd. Således kan man argumentera för att myten kring 

kvinnan som passiv representeras i texten. Den latenta innebörden syftar då till en 

representation av kvinnan som, med sitt glödande väsen ska intressera sin omgivning 

utan att höras eller ta för stor plats. 

 

Kvinnan beskrivs här som epitome (personifikation) av desire (åtrå). Detta innebär att 

hon inte bara ska vara åtrådd utan hon är till och med personifieringen av att bli 

åtrådd. Detta efterföljs av de tre adjektiven, mysterious (mystisk), feminine (feminin) 

och beautiful (vacker). Kvinnan ska alltså vara åtråvärd genom att vara mystisk, 

feminin och vacker. Att kvinnan ska vara mystisk kan konnotera till en socio-historisk 

koppling då det ansågs vara fint och förväntat av en kvinna att vara återhållsam med 

sin sexualitet och i förlängningen uppvisandet av sin kropp. Kvinnan förväntades till 

exempel vara oskuld fram tills hon gifte sig. Den kvinnliga kroppen skulle på så sätt 

mystifieras och om det blev känt att kvinnan hade haft sexuellt umgänge innan hennes 

giftermål kunde detta påverka hennes rykte och hon skulle troligen anses olämplig för 

giftermål. På så sätt är beskrivningen av kvinnan som mystisk en kvarleva och ett sätt 

att forma kvinnan ur perspektivet att behaga en man. Detta syns även i dagens 

samhälle, då det fortfarande anses mer accepterat att mannen har ett mer sexuellt 

utåtagerande beteende medan kvinnan i större utsträckning förväntas vara mer 

återhållsam.    

 

Meningen avslutas med att den representerade kvinnan beskrivs som vacker. 

Begreppet vacker är ett väldigt dynamiskt uttryck som kan betyda många olika saker.  

Enligt Lovechilds pressmeddelande knyts begrepp som, femininitet, återhållsamhet, 

lyx, självsäkerhet, livfullhet och sensualitet, till en kvinnlig diskurs av skönhet.  

 I nästa mening beskrivs det hur kvinnan samtidigt som hon ska leva upp till de redan 

nämnda attributen, också ska vara comfortable in her own skin (bekväm i sig själv). 

Detta uttalande kan vittna om en medvetenhet hos skribenten kring de påfrestningar 

och förväntningar en kvinna i dagens samhälle konventionellt utsätts för. 

Representationen är därför något paradoxal, då kvinnan beskrivs på ett typiskt sätt 

som innebär en mängd påfrestningar angående utseende och uppträdande samtidig 

som det hävdas att hon ska vara bekväm i sig själv 

Kollektionen ses som en celebration (hyllning) och adoration (dyrkan) till den starka 

kvinnan av vår tid. Hyllning och dyrkan konnoterar precis som i förra meningen om 
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en medvetenhet kring den feministiska kampen och är ett sätt för varumärket att 

koppla sin image till den samma. Att understryka är att hyllningen görs till den starka 

kvinnan av vår tid. De paradigma enheterna kombinerat i syntagmet ”vår tid” betyder 

alltså att det endast refererar till kvinnor i nutid och endast till de som är definierade 

som starka. Det kan då diskuteras om detta kan tolkas som en uttrycklig negligering 

av alla dåtidens kvinnor, samt alla nutida ”svaga kvinnor”. En självklar frågeställning 

blir då, vilka är då de svaga respektive starka kvinnorna?  

 

”Elegant dresses with accenturated waistlines and sophisticated lengths take the 

mind on a trip to the easy lifestyleof 50´s by the Italian Riviera. Cropped wide legged 

pants in quirky prints are paired with petite knits to balance the on going affair 

between masculine and feminine. Garments with deconstructed cuts sit closer to the 

shape of the body this summer making the collection feel more sensual” 

 

Klänningarna beskrivs som eleganta och med accenturated waistlines (accentuerade 

midjor). Den denotativa meningen av det uttrycket syftar till en relativt smal person 

då detta är ett måste för att man ska kunna uppleva en accentuerad midja. Dock kan 

uttrycket, inom en modediskurs, konnotera en trend och ett vedertaget sätt att sätta 

ihop en stil, varpå storleken på den refererade individen inte blir lika gällande. 

Sophisticated lengths (sofistikerade längder) syftar till längden på klänningarna. Båda 

de paradigmenheterna elegant och sofistikerad konnoterar till en överklass där temat 

kring syntagmkedjan innebär ett lugnt och förfinat sätt att föra sig. Att längden på 

klänningarna uttrycks som sofistikerad konnoterar även till att klänningarna inte får 

vara för korta för att det skulle betyda en vulgaritet i framtoningen av den 

representerade kvinnan. En annan intressant dimension att ta fasta på i denna mening 

är hur de uttrycker easy lifestyle (lätt livsstil). Då meningen ligger i det som inte 

uttrycks kan man tolka det som ett medvetet val bort från det aktiva vilket återigen 

kan förstärka en myt av kvinnlig passivitet.  Dock refererar syntagmet till en resa på 

den Italienska Rivieran varpå den lätta eller enkla livsstilen istället kan konnotera ett 

behagligt semestertempo där vila ligger i fokus. 

 

Det presenteras i kollektionen att det finns en pågående affär mellan maskulinitet och 

femininitet som måste balanseras ut. När man tittar på syntagmet så finns det två olika 

alternativ som antingen kan koda som maskulina eller feminina. Cropped wide legged 
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pants (kortare, vida byxor) eller petite knits (små, nätta stickade tröjor). Historiskt sett 

har mannen alltid omringats av ett byxideal medan självklarheten för kvinnor att bära 

byxor kom långt senare. På så sätt konnoteras byxorna som det manliga attributet och 

de nätta stickade tröjorna till det kvinnliga. Detta visar återigen på en reproduktion av 

myten kring kvinnor kopplat till passivitet då byxor är ett mer funktionellt plagg. 

Attributet kopplat till kvinnan beskrivs också som petite (nätt och litet) vilket kan 

spegla ett kroppsligt ideal av kvinnan som liten och nätt.  

 

”Rich chequered fabrics in silk and dense cotton put emphasis on quality and the 

tradition of tailoring. Elements of suiting are softned by the easy floral prints. Chubby 

letters are scatterdon a twill silk making out a playful, humorous pattern. If you look 

close enough you might decode the message. Delicate pastels in lilac and dusty rose 

form a dreamy watercolour print of garden blossom – streaksof ” 

 

Samma reflektion som nyss nämnts ovan ses även i detta stycke. Det beskrivs hur 

inslag av kostymer, dämpas med enkla mönster av blommor. Man kan referera 

tillbaka till den tidigare nämnda ”affären” mellan manligt och kvinnligt. Kostymen är 

ett typisk manligt attribut som även konnoterar till makt och styrka. Detta element 

behöver alltså dämpas när det bärs av kvinnor, vilket görs med enkla blommönster. 

Blommor på kläder är något som konventionellt är mer vanligt att koppla som ett 

kvinnligt attribut än ett manligt. Man kan på så sätt argumentera för att den latenta 

meningen kan tolkas som att det starka, maskulina attributet måste tonas ner av det 

mer svaga, mer kvinnliga och enkla attributet. Tidigare har det diskuterats om hur 

representationen i materialet speglar en kvinna som ska bete sig lämpligt och 

sofistikerat inom ett givet sammanhang. När denna diskurs kopplas an till detta 

syntagm kan man utläsa en implicit antydan till hur företeelsen, att kvinnan beklär sig 

en roll av maskulinitet och därmed även attributet av styrka, inte passar in i den 

rådande konstruerade diskurssanningen.  

Man använder också paradigmenheten easy som enligt konventioner inte har en 

självklar placering inom just detta syntagm. Då vi redan fastställt att beskrivningen av 

det ”enkla blommönstret” konnoteras till en kvinnlig diskurs kan detta ge innebörden av 

den representerade kvinnan som mer enkel och mindre komplex än mannen, vilket kan 

antyda till en jämförelse av könens intellekt. Vilket yrkar på en föreställning om att 

mannen är sedd som mer kapabel än kvinnan.  
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6.1.2 Analytisk diskussion - Lovechild 1979  

I Lovechild 1979s pressmeddelanden beskrivs kvinnan uttryckligen som stark och 

empowered. Hur går den övriga representationen ihop med detta påstående? 

 

Upprepade gånger tycks representationen av kvinnan bygga på den socio-historiska 

myten om henne som passiv. Utifrån andra vågens feminism, som var mest aktiva i 

utkämpandet av kvinnans politiska rättigheter i samhället, innebär detta tydliga 

motstridigheter (Gill 2007:251 och McRobbie 2007:256, Budgeon 2011:280). Denna 

passiva roll som kvinnan blir tilldelad står i direkt kontrast till deras utkämpande av 

politiska rättigheter så som rösträtt och självständighet. Rätten och viljan till dessa 

aktiva ageranden kan argumenteras vara en förutsättning för ett starkt kvinnligt ideal. 

Lovechilds latenta representation av kvinnan som passiv kan därför ses som 

bakåtsträvande och anses problematisk inom den feministiska teorin. Kvinnan 

representeras inte bara som passiv utan till och med underordnad mannen och det 

manligt konnoterade. Detta syns tydligt när klassiskt manligt och kvinnligt sätts i 

relation till varandra. Till exempel när manlighet, på ett självklart sätt, kopplas till 

byxor eller när det kvinnliga attributet blommor används för att dämpa betydelsen av 

en mer manlig konnotation i from av en kostym. Det kan då argumenteras för att 

Lovechild ingår i en konventionell föreställning rådande symboliken kring den 

manligt konnoterade kostymen och hur denna inte kan adapteras till en kvinnlig 

diskurs utan att den först görs mer ”lämplig”. Något som uppnås genom att kostymen 

blom bekläs. Med de konventionella konnotationerna av manligt som uttryck av 

styrka kommer de kvinnlig konnoterade blommönstret att symbolisera svaghet. 

Användandet av kvinnligt konnoterade attribut har sett lite olika ut mellan de olika 

feministiska teorierna. 

Andra vågens feminism tog ett tydligare avstånd från typiskt kvinnligt konnoterade 

attribut som ett tydligt sätt att visa på det kvinnliga könets styrka. Postfeminismen 

motsatte sig detta då begränsandet av kvinnliga attribut innebar att även kvinnor själv 

reproducerade en bild av stereotypisk kvinnlighet som mindre svag (McRobbie 

2007:259). Tredje vågens feminism är på denna punkt till största del enig. Dock 

menar denna teori att innebörden av dessa typiskt kvinnliga attribut måste 

omdefinieras så att dess användning kan bidra till en självklar styrka hos kvinnan 

(Budgeon 2011:283). I detta material kan det konstatera att representation av kvinnan 

och hennes koppling till kvinnligt konnoterade attribut, inte uppfyller dessa krav då de 
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explicit sätts i motsättande position till det manliga. Således används kvinnligt 

konnoterade attribut i detta material som en indikation på svaghet och underlägsenhet, 

vilket är direkt kontraproduktivt om målet med representationen var att stärka 

kvinnans position.   

 

Således kan det diskuteras varför Lovechild 1979 väljer att profilera sig med en sådan 

direkt koppling till kvinnlig styrka. Då den förväntade innebörden av retoriken kring 

den starka kvinnan inte finns att finna i detta material kan man spekulera i vad det 

finns för annat värde och mening med dess användning. 

Som tidigare beskrivit är en del av dagens identitetskonstruktion byggd på de 

produkter och tjänster vi konsumerar (Uggla 2015:27). Ett varumärkes images är 

därför av stor innebörd, då konsumenten inte bara köper en produkt utan även 

innebörden och associationen kopplad till varumärket som följaktligen blir en 

spegling av hens egen identitet (ibid). Med denna teori i åtanke och den aktuella 

debatt om det kvinnliga uttrycket som blir allt mer närvarande i en mängd olika 

sfärerna det ett rimligt antagande att varumärket istället använder denna retorik som 

ett medvetet val i hopp om att knyta den populariserade kvinnodebatten som en direkt 

association till deras produkter. På så sätt blir konsumtionen av varumärkets 

produkter ett sätt för konsumenter att till synes delta i vad de tror är ett främjande av 

den kvinnliga representationen. Genom att varumärket positionerar sig själv och 

användandet av dess produkter som en aktiv handling för den feministiska rörelsen 

utan att ifrågasätta den hegemoniska kulturen kommodifierar de, de feministiska 

värderingarna och rörelsens användningsvärde till kommoditeter med då ett 

tillhörande bytesvärde. Förenklat kan det uttryckas som att företagets produkter blir 

mer populära om det kopplas till en kvinnofrämjande diskurs, dock räcker det i många 

fall med en explicit men totalt innehållslös koppling. På så sätt fortsätter Lovechild 

1979 reproducera en patriarkal bild av kvinnan som underlägsen, samtidigt som det i 

praktik ger företaget ekonomiskt gynnande.  

6.2 Rodebjer - AW17 

Rodebjer är ett svenskt varumärke som visade sin kollektion i Stockholm på den 

svenska modeveckan i januari 2017. 

  6.2.1 Närgranskning - Rodebjer 

“The Rodebjer Fall Winter 2017 collection is an embodiment of ferocious female 
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power. This implies an eclectic meeting of opposites, a multitude of expressions that 

unite and become both sensual, on the verge of sexual, and strict at the same time. 

The FW17 woman is sharp, daring and uncompromising. She exudes authority and 

confidence and she embodies the femme fatale, the business woman and the artist. 

Inspiration comes from women like Niki De Saint Phalle, Helen Chadwick, Hannah 

Wilke, Yayoi Kusama and Marina Abramović among many.” 

Rodebjer kollektionen är beskrivet som ett förkroppsligande av ferocious female 

power (ursinnig, kvinnlig styrka). Ursinnighet konnoterar till en vild aggressivitet, en 

egenskap som den stereotypa representationen av kvinnan inte bruka innefatta. Detta 

kan i sin tur kopplas till ett handlande, då starka känslor så som ursinnighet och 

aggresivitet ofta mynnar ut i ett agerande. Rodebjers definition av kvinnlig styrka kan 

således tolkas som något annat än den passivitet vi frekvent kunde urskönja i 

Lovechilds representation. Rodebjer fortsätter sedan med att beskriva hur det 

föregående uttryckandet innebär ett möte av motsatser. När syntagmkedjan undersöks 

kan man isolera vilka paradigmenheter som kan stå i motsatt relation till varandra. 

Det är osannolikt att de sätter det egna varumärket som en motsats till ursinnig 

kvinnlig styrka, då detta inte skulle vara gynnande för dess egen vinnings skull. 

Således kan det vara rimligt att tolka texten utifrån att uttrycket ursinnig styrka sätts i 

motsats till kvinnlighet. Den kvinnliga representationen faller då in i den 

konventionella ramen för hur stereotyp kvinnlighet uttrycks och latent reproducerar 

texten trots allt en myt om hur kvinnan förväntas bete sig med ett lugnt och en viss 

passivitet.  

Om man återvänder till diskussionen kring det explicita uttrycket av ursinnig kvinnlig 

styrka så beskrivs det hur dessa förenas och blir till ett utryck av sensualitet, på 

gränsen till sexuellt men fortfarande strikt. Således kan en argumentation föras kring 

hur en kvinnlig styrka bara accepteras när den direkt kopplas till en sexuell diskurs. 

Där det händelsefulla agerandet eventuellt kan konnotera till en äventyrlig sexuell akt. 

Representationen avslutas med att även beskriva kvinnan som strikt. Detta kan tolkas 

som en försäkring om att kvinnan trots sin sexuella framtoning fortfarande har en 

anständighet och värdighet att tillgå. Detta kan argumenteras syfta till myten om 

kvinnlig sexualitet som något fult och riskabelt då det socio-historiskt har en koppling 

till en kvinnas rykte. 
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Den representerade kvinnan beskrivs sedan som sharp, daring and uncompromising 

(skarp, vågad och kompromisslös). Beskrivningen konnoterar till en handlingskraftig 

individ med ett skarpt intellekt. Egenskapen av kompromisslöshet stärker den 

beskrivna individens oberoende och förmåga till självständiga beslut. Den tolkningen 

förstärks när det även beskrivs hur hon exudes (utstrålar) auktoritet och 

självförtroende. Innebörden problematiseras sedan då den representerade kvinnan 

beskrivs som förkroppsligandet av femme fatale. Enligt den svenska ordboken (SO 

2009) definieras detta uttryck som följer ”Kvinna med stor sexuell 

attraktionsförmåga”. Således relateras återigen kvinnan som självständig och kapabel 

i direkt koppling till en sexuell diskurs. Dock uttrycks femme fatale som en av tre 

olika roller där de resterande två delarna benämns som the business woman and the 

artist. Separationen av de benämnda rollerna innebär således, trots att den sexuella 

diskursen fortfarande är närvarande är hennes roll som yrkeskvinnan och därmed 

hennes karriär inte byggd på den sexuella diskursen, i just detta fall.  

Stycket avslutas med att referera till hur designern inspirerats av en rad olika 

kvinnliga konstnärer som gjort karriär runt om i världen. Hannah Wilke var 

tillexempel en av de första konstnärerna som aktualiserade feministisk konst. Dessa 

kvinnor nämns troligen på grund av att samtliga klassas som karriärkvinnor och 

därför kan ses som ett starkt kvinnligt ideal. Något som varumärket strävar efter att 

associera sig med. 

 

“The collection presents sharp suits, utility cotton and exaggerated outerwear with 

over-dimensioned pockets, super soft sets in merino and cashmere and floral chiffon 

dresses”.  

Pressmeddelandet innehåller uttrycket sharp suits (skarpa kostymer) som tidigare 

beskrivit konnoterar till en manlig diskurs kopplat till makt. Kollektionen innehåller 

även blommönstrade chiffong klänningar vilket är som nämnt ett kvinnligt konnoterat 

plagg och mönster. Inget av plaggen sätts i denna representation i direkt relation till 

en manlig eller kvinnlig diskurs. Det kan därför yrkas på att i just detta 

pressmeddelande, bortsett från den patriarkala myten kopplas både klänningen och 

kostymen till samma diskurs av styrka utifrån samma förutsättningar. Då hela 

kollektionen benämns som ett uttryck av ursinnig kvinnlig styrka betyder det att båda 

plaggen kopplas lika mycket till detta uttryck. Det kan därför argumenteras för att 
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Rodebjers representation inte bara reproducerar kvinnligt konnoterade attribut med en 

koppling till svaghet. En strävan både den postfeministiska och tredje vågens 

feminism har (Budgeon 2011:283; McRobbie 2007:259; Gill 2007:14f, 269). Det kan 

därför argumenteras att utifrån dessa teorier erbjuder Rodebjer en lite mer fördelaktig 

representation av kvinnan än vad Lovechilds representation innebar.	

	

Words from the designer   

“When I started working on this collection the first word that came to my mind was 

furious femininity (”ursinneskvinnlighet”). I was inspired by the many women of the 

past – and today – and their perspectives. It was about a multitude that forms a strong 

unit, creates strength and uniqueness within a group. It was about cooperation and 

people who invisibly in infiltrate, build up in power and take over”.  

I detta stycke beskrivs det hur man ser på kvinnor som en differentierad grupp. 

Innebörden beskriver hur en variation av kvinnor skapar en strak enhet samtidigt som 

var och en är unik. Detta uttryck yrkar på en mångfald inom den kvinnliga diskursen. 

Något som är väldigt viktigt inom det feministiska teoretiska perspektivet. Framförallt 

för postfeminismen och tredje vågens feminism som utvecklade detta som en 

huvudfråga i kritik mot andra vågens feminism som ansågs vara mer uteslutande (Gill 

2007:251 och McRobbie 2007:256, Budgeon 2011:280). 

6.2.2 Analytisk diskussion – Rodebjer 

Den representerade kvinnan i Rodebjers pressmeddelande beskrivs upprepade gånger 

en handlingskraftig, kompromisslös och nästan aggressiv. Hon beskrivs även explicit 

som en affärskvinna och ur temat i texten går det att utläsa att hon fokuserad på att 

göra karriär. Dessa karaktärsdrag återföljs dock som beskrivet av en stark sexuell 

koppling. De olika feministiska perspektiven ser på detta väldigt olika. 

Postfeminismen menar att kvinnan har rätt att uttrycka sin sexualitet och en stor 

fokuspunkt inom teorin ligger på kvinnans rätt till sexuell njutning (Attwood 2010). 

Teorin innebär därför en större vinkling och acceptans av den kvinnliga kroppen i 

relation till ett sexualiserat uppträdande. Därför hade en postfeminist i detta fall 

kunnat argumentera för, att kopplingen mellan den mer handlingskraftiga 

karriärkvinnan och hennes straka sexuella framtoning inte är underminerande utan 
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passar hennes öppna och syn på sig själv som ett sexuellt subjekt (Gill 2007:587; 

McRobbie 2007:259).  

En, äldre, kritisk feministisk skola skulle troligen hävdat att den postfeministiska 

synen på den frekventa exponeringen av kvinnans kropp i media bidrar till en 

normaliserad bild av kvinnan som och sexuellt objekt vilket underminerar faktiska 

prestationer och på så sätt begränsar kvinnan till en förtryckande diskurssanning, 

innehållande utseende, vårdnad och domesticering. Således skulle representationen av 

den beskrivna kvinnan, utifrån detta perspektiv, kunna kopplas till en variant av 

myten där kvinnan ses som passiv och där hennes mer aktiva profil endast accepteras 

på grund av dess sexuella koppling (McRobbie 2004).  

Tredje vågens feminism har en mer nyanserad tolkning. Som beskrivet tidigare är 

tredje vågens feminism inte angelägen om att göra definitiva tolkningar då detta 

innebär att man måste döma vissa individer eller företeelser. Teorin handlar mer om 

att låta varje individ skapa sig en egen definition av feminism som passar dem som 

person (Budgeon 2011:282ff, Snyder 2008:176f). Hur tredje vågens feminister skulle 

tolka just detta fall är därför inte helt självklart. Teorin beskriver dock att även om 

individen ska få utrymme att skapa sina egna förutsättningar sker det inga 

förändringar i den hegemoniska maktbalansen om individer ser sig själva som solida 

agenter och deras agerande endast speglar deras personliga vinning (Riordan 

2001:282ff). Rodebjers representation innebär en viss lyhördhet angående denna 

punkt. Då de beskriver kvinnan som en egen individ men som tillsammans skapar en 

stark enhet. Kvinnan representerad på detta sätt är således något som går i linje med 

tredje vågens feminism (ibid). 

Sexualiseringen av det kvinnliga uttrycket är mycket omdiskutera och fast det är 

problematiskt att kategorisera vad som kan anses som lämpligt eller icke lämpligt är 

dagens feminister mer tillåtande än tillexempel andra vågens feminister. Vad som är 

betydande i frågan, är om kvinnan i det undersökta tillfället ses som ett utagerande 

subjekt eller ett betraktat objekt. Den nu analyserade representation av kvinnan i 

Rodebjers pressmeddelande kan argumenteras är byggd på en sociokulturell 

konstruktion där kvinnan inte kan accepteras som enbart en framgångsrik, 

handlingskraftig individ utan samtidigt måste kopplas till en sexuell diskurs för att 

accepteras i den patriarkala diskurssanningen. Således kan man utgå ifrån att den 

representerade kvinnan åskådliggörs som ett sexualiserat objekt sett utifrån en manlig 

blick, istället för ett självbehagande subjekt. Kritiker till postfeminismen så som 
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Angela McRobbie hade kunnat yrka på att Rodebjers pressmeddelande i dess 

representation av kvinnans sexualitet ämnas ses utifrån med viss ironi och hur dess 

konsumenter är tillräckligt medvetna för att se hur ett sådant uttryck endast godkänns 

då det medvetet refererar till en äldre feministisk diskurs som inte längre anses 

nödvändig. Således blir det sexualiserade uttrycket av kvinnan en godtagbar 

representation ur ett postfeministiskt perspektiv. Något som kan anses gynnande i ett 

marknadsföringsperspektiv då det kan anses vedertaget att ”sex säljer” (Gill 

2007:268f ; McRobbie 2007:256; McRobbie 2004:258f). 

 

Utifrån texten kan man det även utläsa andra företeelser som tåls att undersöka 

närmare. Den representerade kvinnan kan anses ha någon form av högre uppsatt 

position, alternativt en chefsposition. Hon beskrivs även som ursinnig och som 

tidigare nämnt kompromisslös, detta konnoterar till en diskurs av aggressivitet och 

eventuellt till och med en stridslystnad. Man kan då argumentera för om detta är 

uttryck för en överkompensation, då den konventionellt svaga rollen av en kvinna ska 

placeras i den konventionellt starkare rollen av en manlig chef. Sett ur detta 

perspektiv ser man återigen hur den kvinnliga representationen är byggd utifrån 

patriarkala konventioner som representerar kvinnan som underlägsen mannen. 

 

Summerat innebär Rodebjers pressmeddelande en mer nyanserad representation av 

kvinnan än vad Lovechilds representation erbjuder. En del uttryck ligger i linje med 

postfeminismen och tredje vågens feminism medan andra vågens feminism troligen 

hade förkastat hela representationen som underminerande. Rodebjer närmar sig en 

representation i postfeministisk linje, då man diskuterar kvinnans mångfald och 

hennes utåtagerande även då den är kopplad till en sexuell diskurs.  Trots materialets 

något mer nyanserade karaktär blir den summerade bilden av kvinnan fortfarande 

underlägsen mannen och representationen kan i slutändan ändå argumenteras vara en 

manifestation av en patriarkal konvention.  

6.3  J. Lindeberg - AW17 

J.Lindeberg är ett svenskt varumärke som presenterade sin kollektion på Stockholms 

modevecka i januari 2017. 

6.3.1 Närgranskning – J. Lindeberg 
“Det går inte att vara ett modernt och internationellt livsstilsvarumärke idag utan att 
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ha kvinnan i en ledande position”, säger Johan Lindeberg.”Jag anser att dynamiken i 

världen måste förändras, och att kvinnorna ska leda och guida oss till en bättre värld. 

Jag tror på kraften och värderingarna den moderna kvinnan ger uttryck för. Det är 

väldigt enkelt, jag skapar plagg som jag tänker att kvinnor jag beundrar vill klä sig 

i.”  

Den representerade kvinnan J. Lindebergs pressmeddelande tilldelas en tydlig 

ledarroll. Lindeberg utrycker hur ”dynamiken måste förändras”, och ”hur kvinnorna 

ska leda oss” till en bättre värld. Den syntagma kedjan innebär förmedlandet av en 

tydlig åsikt. Nämligen att dagens patriarkala samhälle bör förändras och att kvinnan 

bör överta mannens hegemoniska position då hon i denna representation anses vara 

mer lämpad att ”leda och guida oss till en bättre värld” 

Denna representation av kvinnan och indirekt mannen skapar en stark konstrast 

mellan de två könen och beskriver explicit hur kvinnans positioneras över mannen. 

Denna representation skiljer sig betydligt från de två tidigare pressmeddelandena. 

 

Det förekommer alltså inte bara en explicit referens om kvinnan som stark utan 

uttrycker även hur det anses att hon är mest lämpad för en ledarroll i samhället. Men 

speglar den övriga representation samma åsikt? Till exempel är det nämnvärt hur 

Johan Lindeberg, den manliga huvuddesignern samt kreatören bakom kollektionen, 

tydligt proklamerar att han anser att kvinnor bör sitta i fler ledande positioner medan 

hans eget varumärke styrs av honom, en man. Samt hur han presenterar att hans 

kollektion är skapad utifrån hans perspektiv, inspirerat av kvinnor han beundrar. 

Kollektionen är därför ofrånkomligen skapad efter vad en man anser att en kvinna ska 

klä sig i. Detta kommenteras dessutom som en uppgift han anser ”väldigt enkel”. Det 

bör dock reflekteras att denna argumentation och kritik är baseras på att den aktuella 

designern inte är kvinna, ett faktum som individen själv inte kan påverka vilket på så 

sätt kan anses göra ovanstående kritik orättvis. Trots denna insikt är källan till utsagan 

av det manliga könet och därmed ihållandes en hegemonisk position och dennes 

uttalande, rörande det marginaliserade kvinnliga könet blir därför mer komplex. 

 

“J.Lindeberg-kvinnan är en internationell entreprenör, som driver projekt på alla 

typer av nivåer för att inspirera och influera världen på ett positivt sätt. Jag ser henne 

som aktiv och engagerad i att skapa en ny era. Som fotograf har jag haft möjlighet att 
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knyta an till kvinnor runt om i världen, och jag fokuserar på att använda kollektionen 

till att ge JL kvinnan en ledande roll i den livsstil vi skapar.”  

Även här skapas det en tydlig definition av kvinnan som handlingskraftig och 

drivande. Alltså helt i motsättning till den myt av passivisering som vi kunde se i 

tidigare pressmeddelanden. Anledningen till den kvinnliga entreprenören och 

projektledarens hårda arbete beskrivs dock som ett resultat av deras vilja att 

”inspirera och influera världen på ett positivt sätt”, samt ”att skapa en ny era”. 

Således kan det argumenteras för hur kvinnans hårda arbete inte bara ska gynna henne 

utan samhället i stort, till och med hela världen. På så sätt kan det yrka att 

representationen av den presenterade kvinnan är byggd på myten kring kvinnan som 

mer vårdande och omhändertagande än mannen (Fiske 2011:85). På grund av 

föreställningen om dessa kvalitéer anses hon vara mer lämpad att vara i en styrande 

position. Följaktligen får hennes individuella prestationer inte bara gynna hennes som 

individ då hennes arbeta förväntas ge vinning till ett helt samhälle. Innebörden av 

denna tolkning ger upphov till en viktig dualitet. Då det är det klassiskt kvinnliga 

konnoterade beteendet av omvårdnad som sätts i en hegemonisk position. Det kan 

därför argumenteras att J. Lindebergs representation innebär en utmaning och 

eventuell påbörjan till omdefiniering av kvinnligt konnoterade beteende som 

konventionellt kopplas till svaghet. 

 “Det är inte komplicerat, det är vardagslyx – en garderob som gör det enkelt för 

kvinnor att klä sig varje dag utan ansträngning, att fullt ut fokusera på livet och att 

följa sina ideal snarare än att följa konventioner”.  

Som avslutning redogörs det för hur varumärket J. Lindeberg, genom att skapa denna 

kollektion, ämnar underlätta kvinnors vardag. Varumärket har, enligt 

pressmeddelandet, skapat kläder som gör det lättare för kvinnor att klä sig ”utan 

ansträngningar”. Vilket ger den implicita betydelsen att påklädnad är ett problem 

som alla kvinnor handskas med varje dag. Det beskrivs även hur lösningen i from av 

den designade kollektionen kommer ge kvinnan mer möjlighet att fokusera på sitt liv i 

stort, vilket betyder att föreställningen kring den representerade kvinnan menar att det 

är problematiskt att klä sig, att det tar upp så mycket tankekraft att detta går ut över 

andra åtaganden. Utsagan representerar således en kvinna vars mentala resurser 

ansträngs då hon måste välja vad hon ska sätta på sig. Detta innebär också en tät 
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koppling mellan kvinnan och den till en utseendefixerad diskurs. Hennes utseende 

anses så pass viktigt att det krävs en stor mängd tankekraft för att hon ska kunna 

presentera sig själv utanför hemmet. Representationen kan därför anses grundad i den 

patriarkala myten som hävdar att kvinnan är fåfäng och hennes utseende är av största 

prioritet samt att hennes intellekt är av begränsad kvalité. Även denna företeelse 

innebär en skiljepunkt mellan de olika feministiska teorierna. Postfeminismen hävdar 

som känt att användandet och uttryckandet av kvinnliga attribut och beteende inte 

innebär en motstridighet i feminismens ideologiska värdegrund. Ett aktivt deltagande 

i en utseende diskurs innebär därför inte ett underminerande av kvinnans karaktär 

(Gill 2007:15, 269). Kritiker till postfeminismen menar att detta bara är ännu ett sätt 

att utöva kontroll över kvinnan. Hennes hävdade fria val att delta i fixering kring 

utseende leder till det tidigare nämnda fashion-beuty-complex vilket innebär det som 

presenterats som ett fritt deltagande egentligen blir ett socio-kulturellt krav som blir 

till ett konstruerat beteende av självövervakning hos kvinnor. Vilket innebär en 

konstant medvetenhet kopplad till deras utseende och om detta är ”fixat” och på så 

sätt ansett som vackert inom den patriarkala strukturen. (McRobbie 2015:10). Det 

postfeministiska argumentet om utseendets fixering som ett resultat av kvinnans 

subjektiva vilja samt åskådning av hennes själv uppfyller således även den patriarkala 

strukturen av en manlig objektifierande blick. 

6.3.2 Analytisk diskussion – J. Lindeberg 

I J. Linderbergs pressmeddelande presenteras en något annorlunda representation av 

kvinnan. Här beskrivs det tidigt hur varumärket samt Johan Lindeberg som egen 

person anser att kvinnan bör inneha en hegemonisk position i samhället, så man anser 

att hon är bättre lämpad än mannen för denna uppgift. Till skillnad från de andra 

pressmeddelandena så representerar detta en faktisk strukturell förändring där det 

indirekt anses att makthierarkin mellan män och kvinnor totalt borde skifta. 

Onekligen är representationen av kvinnan i detta material tydligt definierad som stark 

och kapabel. Dock är representationen inte utan problem. J. Lindeberg skapar i denna 

representation en väldigt tydlig kontrast mellan mannen och kvinnan, det är inte 

längre tal om en jämställdhet utan en invertering av det kön som har en hegemonisk, 

kontra marginaliserad, position. Ur ett tredje vågens feministiska perspektiv 

ifrågasätts denna representation, då man inom denna teoretiska gren är av åsikten att 

samhället är mer komplicerat än att det kan delas in i två binära positioner – mannen 
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och kvinnan (Snyder 2008:177). Detta skapar således en förenklad och aningen naiv 

syn på dagens samhälle. 

Dessutom presenteras representationen av kvinnan som en enhetlig enhet. Ett synsätt 

och föreställning som både postfeminismen samt tredje vågens feminism aktivt jobbar 

för att motverka då båda perspektiven är måna om att poängtera hur kvinnor som 

grupp är fylld av olikheter och variationer som innebär att man inte kan referera till 

gruppen som en solid enhet (Gill 2007:26, 251; McRobbie 2007:256, Budgeon 

2011:280).  

 

Trots den normbrytande representationen av kvinnan som en universell ledare syns 

ändå latenta strukturer och konventioner från ett patriarkalt samhälle. Kvinnan 

kopplas bland annat till myten där hon anses vara mindre intelligent än sin manliga 

motpart. Detta tar sig i uttryck då uppgiften att klä sig beskrivs som något som tar 

fokus från hennes vardagliga prestation i livet. Lindeberg presenterar här strategiskt 

sin kollektion som en lösning på detta ”problem”. Dessa patriarkala strukturer syns 

även i den diskurs av skönhet som kvinnan i denna representation ofrånkomligen blir 

kopplad till då val av, samt påklädnad av kläder tar onaturligt mycket fokus från 

hennes vardag. Det understryker även en förväntan på att kvinnans bör lägga stor vikt 

vid sitt utseende och blir som diskuterat en latent övervakningsprocess som dessutom 

maskeras som något självmant och främjande för kvinnan. Slutligen konnoteras 

representationen av kvinnan till en diskurs av omhändertagande, något som är en 

vanligt förekommande myt. Detta är en konstruktion som byggs på kvinnans relation 

till sina barn och rollen som en vårdande mamma (Fiske 2011:85). Denna 

representation inbegriper även som tidigare presenterat att kvinnan inte jobbar för 

hennes egen vinning skull, utan hennes arbeta ska gynna hela världen. Framförallt 

inom postfeminismen förs det omfattande diskussioner som menar att kvinnan har rätt 

till njutning och sin individuella vinning (Gill 2007:251; McRobbie 2007:256, 

Budgeon 2011:280). Det är tydligt hur kvinnan och hennes framgång inte kopplas till 

en ekonomisk diskurs utan hennes arbete vänds till en samhällstjänst. Som tidigare 

presenterat är stycket komplext att analysera då innebörden samtidigt representerar ett 

klassiskt kvinnligt beteende direkt kopplat till en ledarposition och därmed en diskurs 

av makt.   
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J. Lindebrgs pressmeddelande intar alltså en till synes väldigt förmånlig 

representation för kvinnor i dagens samhälle. Det är något svårare att argumentera för 

att kopplingen till kvinnlig styrka är gjord endast utifrån ett kapitalistiskt perspektiv. 

Dock kan det yrkas på att varumärkets uttryckta vilja till totalt skifte i hegemoni kan 

ses som en något naiv argumentation då dessa strukturella förhållanden, till stor del 

byggd på en patriarkal myt och då myter inte är något som ändras via revolution men 

snarare evolution (Fiske 2011:85). Möjligheten, att varumärkets retorik kring den 

straka kvinnan i deras pressmeddelande, är gjord utifrån en strategiskt ekonomiskt 

approach som ett medvetet beslut för att aktivt locka målgruppen av dagens socio-

ekonomiskt köpstarka kvinna (Alkan 2016), är närvarande men absolut inte självklar. 

Patriarkala konventioner är som beskrivet närvarande men det återfinns ändå ett 

försök till en mer gynnande porträttering av kvinnan och hennes typiskt konnoterade 

beteende.  

7. Slutdiskussion 

Tre olika pressmeddelanden från de tre designerna Lovechild 1979, Rodebjer och J. 

Lindeberg har analyserats, alla innehållande en explicit användning och fokuspunkt 

rörande den starka kvinnan. Som framkommit i analysen kan man argumentera för att 

trots deras direkta beskrivning av kvinnan som stark och självständig återkommer det 

ofta underliggande betydelser som aktivt kopplar kvinnan till den stereotypiska myten 

om henne som underordnad mannen. Detta sker genom en tydlig differentiering 

mellan manligt och kvinnligt, där det manliga kopplas till en stark maktinnehavande 

position medan det kvinnliga kopplas till diskurser av passivitet, utseende eller 

sexualitet. Ett av tre pressmeddelanden, J. Lindebreg, yrkar på en faktisk strukturell 

förändring, i övrigt fortsätts kvinnan presenteras som stark när hon ikläs en manlig 

roll eller manliga attribut. Dessutom, då det yrkas på en strukturell förändring mellan 

könen återfinns fortfarande underliggande strukturer av kvinnan som underordnad. De 

feministiska teorierna som används belyser kvinnlig styrka på lite olika sätt, som 

uttryckt, är postfeminismen mindre benägen att kritisera representationer där kvinnan 

kopplas till en sexuell eller utseende baserad diskurs. Således, trots en del försök att 

stärka kvinnan utifrån hennes klassiskt konnoterade beteende är den mest 

övergripande representationen av henne och hennes tillhörande beteende och attribut 

kopplad till en passiv diskurs som dessutom placeras underlägsen mannen.  
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Modevisningar är en av de mest lämpade möjligheterna för varumärken att visa upp 

sin design och därmed få figurera i media. Som tidigare nämnt så lämnas 

pressmeddelandena ut innan varje visning till alla redaktörer, skribenter och annat 

branschfolk som närvarar vid modevisningen. På så sätt blir pressmeddelandena ofta 

underlag för hur viktiga branschtidningar, bloggar med flera, presenterar kollektionen 

i sina medier. Ett explicit uttalande om den starka kvinnan kommer troligtvis därför 

genom tvåstegshypotesen nå hela vägen ut till slutkonsumenten. När informationen 

och varumärkets tillskrivna värdering dessutom ser ut att komma från relevant 

branschpress och bloggare, ser slutkonsumenten ofta budskapet som mer trovärdigt. 

Detta kan vara en ingång till att diskutera vilka andra orsaker varumärken kan ha av 

att associera sig med en diskurs av kvinnlig styrka. Då modevisningarna och 

pressmeddelandena innebär en möjlighet för varumärkena att påverka deras image 

och som beskrivet innebär konsumtion av en produkt inte bara en materiell ägodel 

utan blir också ett uttryck för konsumentens identitet. Det finns alltså tydliga 

kopplingar om hur en kvinnofrämjande profilering kan innebära ett gynnande på en 

kapitalistisk marknad. 

Resultaten och analysen från denna studie kan inte uttala sig om en större 

samhällspåverkan men den går i linje med tidigare forskning som argumenterar för att 

användandet av den starka kvinnan blivit ett kommersialiserat uttryck som används 

för att sälja produkter (Alkan 2016).  

Då det undersökta materialets explicita yttranden om kvinnlig styrka latent är laddade 

med budskap i linje med ett patriarkalt samhälle kan man diskutera hur detta påverkar 

den feministiska teorins användningsvärde. Alltså dess ideologiska budskap och 

förmåga till strukturell förändring. Utan kritisk granskning kan varumärken lyckas 

internalisera en till synes feministisk approach i syfte att fortsätta vara en aktiv agent 

inom modebranchen, samtidigt som den samma reproducerar en missgynnande 

identitetsbild för dagens kvinnor. Som tidigare beskrivit innebär detta en påverkan av 

feminismens förmåga till strukturell förändring då det används som ett kommersiellt 

säljbart koncept och därmed får ett bytesvärde vilket innebär att feministiska uttryck 

blir en kommersiell kommoditet med ett pris (Riordan 2001:290). 

På grund av det frekventa användandet och ökade synligheten av en stark kvinnlig 

diskurs i media kan det tolkas som det sker en förändring kring de till synes 

stagnerande könsrollerna. Dock, sett utifrån det just beskrivna perspektivet kan det 

argumenteras för att det är en chimär där förtryckande representationer fortsätter 
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produceras, men maskerade som en potentiellt positiv förändring. Om detta är fallet 

kan detta innebära en skadlig utveckling som eventuellt kan bidra till en bromsning i 

den progressiva utveckling man försöker åstadkomma med hjälp av feminism. Då det 

tänkta budskapets och dess ideologiska innehållsrika dräneras på betydelse och 

förmåga till strukturell förändring när det används som en kommoditet. 
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