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ABSTRACT 

This essay aims to establish a marxist perspective upon a phenomena that could be seen as 

typical neoliberal–femvertising. I have noticed an expanding trend in fashion; the use of 

feminism as branding. Fashion brands such as Dior and H&M have lately profiled themselves 

with feminism, framing it as radical as well as feminist. Meanwhile, the theory of reification 

by Georg Lukács claims that capitalism fools us to believe that we may acccomplish human 

aims and characteristics through commodities. I will investigate if it is possible to look upon 

this phenomena as an example of reification? The attempt brings the capitalistic dimension of 

femvertising into daylight and questions it´s feminist pretense.  
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1. INLEDNING 

 

”I am remembered as a hairdo. It is humiliating because it reduces a politics of liberation to a 

politics of fashion.” 

-Angela Davis (1994) ”Afro Images: Politics, Fashion, and Nostalgia”, 1994:37 

 

”If feminism has to become a brand to make change, I’m not complaining.” 

-Lena Dunham (2014), The Guardian  

 

Jag som skriver denna uppsats är en ung västerländsk kvinna. Jag är någorlunda köpstark och 

feminist. Att jag är genusstudent gör att jag ständigt är uppmärksam på feministiska uttryck 

runtomkring mig. När jag promenerar hem från tunnelbanestationen Slussen i Stockholm så 

går jag Götgatsbacken söderut. Jag passerar klädbutiken Gina Tricot där en tröja med texten 

”Feminist” tryckt över bröstet står uppställd i skyltfönstret, bredvid resten av de sedvanliga 

kläderna som riktas till yngre kvinnor. Några meter längre fram ligger H&M. Även där säljs 

kläder med feministiska budskap tryckta på tyget. Erbjudandet är lockande: jag är feminist. 

En sådan tröja borde jag köpa! Men jag stannar upp i tanken istället. Någonting besvärar 

mig. Jag går vidare hemåt och funderar över de kläder jag sett. Tankarna dras åt det kritiska 

hållet; om jag köper en sådan tröja har jag väl snarare köpt en vara och inte feminism? Kan 

feminism verkligen finnas i ett ting, en vara? Och varför använder dessa modemärken 

feminism i sina kläder?  

 

Efter kortare eftersökningar kan jag konstatera att fler har uppmärksammat detta fenomen. I 

SR:s radioprogram Stil i p1 finns ett avsnitt om plakatmode och feminism, ”Plakatmode – 

ropen skalla en slogan åt alla” (2017). Programledaren Susanne Ljung berättar i avsnittet om 

de två modemärkena Chanel och Diors modevisningar där feminism var ett övergripande 

tema (Jung, 2017). Dessa modevisningar är likt de tröjor jag passerar på min färd hem, 

exempel på när feminism används i mode. Fenomenet tycks vara en trend inom modevärlden. 

Efter ytterligare efterforskningar upptäcker jag att det även råder en inomfeministisk 

diskussion kring fenomenet. I den inomfeministiska diskussionen kallas fenomenet 

”femvertising”, feminism+advertising (advertising betyder reklam på svenska) och diskuteras 

bland annat av DN-journalisten Greta Thurfjell. Thurfjell tar ett kritiskt ställningstagande mot 

”femvertising” i artikeln ”Ny reklam, del två: Feminismen kan bli vinst för företagen” 

(Thurfjell, 2016). Även Lisa Jalakas skriver om fenomenet i den feministiska webbtidningen 
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Feministiskt perspektiv i artikeln ”Kan reklam förstöra feminismen?” (Jalakas, 2016). Jalakas 

intar en mer ambivalent position till fenomenet än Thurfjell, och menar att det visserligen 

finns någonting slugt i att reklampaketera feminism, men att det också kan göra att feminism 

når ur till grupper som innan varit oemottagliga för det? (Jalakas, 2016).  

 

Mina kritiska tankar återstår efter de kortare eftersökningarna. Ett ifrågasättande tar plats i 

tankebanorna. Är det inte märkligt att feminism, denna politiskt laddade ideologi, plötsligt 

dyker upp i form av kläder? Feminism är för mig en politisk rörelse och samhällsåskådning, 

inte någonting materiellt. Och kläder är enligt mig varor, inte feminism. Kan mode och kläder 

bära feministiska egenskaper såsom de givna exemplen menar? Leder inte detta till en 

materialisering av feminismen, där den görs den till en vara istället för politik? I ljuset av 

dessa kritiska, ifrågasättande tankar vänder jag mig till marxismen. För att precisera den 

marxistiska teorin så finns Georg Lukács (1885-1971) teori om reifikation. Lukács utgår ifrån 

den marxistiska idén om alienation och menar att den moderna människan i det kapitalistiska 

samhället tenderar att uppleva konsumtion och varor som mellanmänskliga relationer. Detta 

leder i sin tur till att varor besjälas med mänskliga värden, samt att varor dyrkas mycket högt. 

Man kan säga att varan och människan byter plats och att de mänskliga relationerna därmed 

förvrids under kapitalismens påverkan. Mänskliga relationer förtingligas. (Lukács, 

1971[1923]:149). Är det detta som har skett när feminism används i mode och kläder–att 

reifikation har trängt in i feminismen och förtingligat den? Huruvida ett sådant perspektiv går 

att anlägga på fenomenet eller inte, ska jag undersöka i min uppsats. Jag ämnar därmed att 

etablera ett akademiskt reifikationsperspektiv till diskussionen om ”femvertising”.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Som komplement till Lukács teori om reifikation vänder jag mig till Siv Fahlgren, Katarina 

Giritli Nygren och Anders Johanssons bok Utmaningar. Feminismens (o)möjlighet under 

nyliberalismen (2016). Boken undersöker feministiska utmaningar i Sveriges nyliberala nutid 

och erbjuder en förklaring till varför detta fenomen existerar just nu. Fahlgren m. fl. menar 

även att den nyliberalism som råder i Sverige idag försvårar feminismens kritiska position 

genom sitt individfokus (Fahlgren m. fl.2016:25). Genom denna bok och Lukács 

reifikationsteori hoppas jag kunna förstå om och hur dessa kläder kan förstås som exempel på 

en förtingligad feminism som vilar på en primärt kapitalistisk grund, snarare än en 

feministisk. Min undersökning ämnar således till att etablera ett marxistiskt 

reifikationsperspektiv på fenomenet. Detta perspektiv kolliderar med mycket av den tidigare 
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forskningen och modeskaparnas egna åsikter, som snarare menar att feminism inom mode är 

feministiskt eller självbejakande på ett eller annat vis, och bortser från den kapitalistiska 

dimensionen.  

 

Min frågeställning blir; hur kan man förstå dessa tröjor som exempel på reifikation och en 

förtingligad feminism? 

 

2.1 Avgränsningar och etiska överväganden  

Mitt material är begränsat till fem exempel. Detta är av praktiska skäl eftersom att ett större 

omgång hade blivit för stort för uppsatsens premisser. Studiens fokus på materialets 

feministiska uttryck i kombination med teorins ögonöppnare för materialets kapitalistiska 

grund, utgör en kombination som bidrar till en undersökning som är intressant ut ett såväl 

genusvetenskapligt som marxistiskt varuperspektiv. 

 

Flera avgränsningar har behövt göras gällande materialets innehåll. Att modellerna är mycket 

smala och mestadels vita är exempelvis intressant ur ett feministiskt perspektiv, men ryms 

inte att utvecklas inom ramen för denna uppsats. En anmärkning gällande etik är att 

modellerna som finns med på bilderna i materialet, inte på något vis är en del av 

undersökningen som personer. Visserligen nämner jag att Gisele Bündchen och Cara 

Delevingne är några av världens bäst betalda modeller, men detta är för att illustrera 

catwalkens inflytande och dimension. Modellernas roll på bilderna i materialet är rent 

yrkesmässig, professionell och bör stanna där (som just modeller), i min uppsats.  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Feminism 

Inledningsvis ska jag presentera en inflytelserik definition av feminism. I Lena Gemzöes bok 

Feminism (2013), definieras feminism som en samhällsåskådning som ser en strukturell 

ojämlikhet mellan könen. Den strukturella ojämlikheten uppenbarar sig inom alla 

samhällsområden, vilket Gemzöe avgränsar till fyra huvudsakliga; den politisk/ekonomiska 

sfären, familjesfären, kulturell nedvärdering av kvinnor och våld- och sexuellt utnyttjande av 

kvinnor. Denna insikt om ojämlikhetens totala spridning är en viktig insikt för den moderna 

feministen enligt Gemzöe. Likaså att man måste vilja förändra detta. Feminism är således en 

politisk aktivism, en social rörelse och inte bara åsikter. (Gemzöe, 2013:16-22).  
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3.2 Mode och kläder med feministiska anspråk 

Ett första exempel på mode och kläder med feministiska anspråk som kartlagts av den tidigare 

forskningen, är en debatt i vilken det diskuteras huruvida en feminist kan vara mode eller 

klädintresserad, eller om detta går stick i stäv med feminismen. Elizabeth Wilson undersöker 

debatten i sin text ”Feminism and Fashion” (2007 [1985]). På debattens ena sida står en mer 

liberal hållning, som menar att en feminist absolut kan ägna sig åt mode eller kläder, att det är 

ett subjektsskapande uttryck som även kan symbolisera olika kamper och strömningar. Den 

andra sidan är mer socialistiskt inriktad och menar att mode och kläder bara är tom 

konsumism, ett kapitalistiskt påfund vars bransch dessutom är sexistisk mot kvinnor. Enligt 

Wilsonså vinner det senare ställningstaganden vanligtvis mest mark i den feministiska 

diskussionen, åtminstone i Storbritannien. Wilson förklarar detta med Storbritanniens långa 

tradition av socialism som lever sig kvar, i vilken en konsumtionskritik ingår. (Wilson, 

2007:204).  

 

Det finns även forskning om när kläder har använts för att uttrycka en feministisk identitet. 

Linda M. Scott ger exempel på när kläder har använts som feministisk, vänsterpolitisk strategi 

i boken Fresh Lipstick. Redressing Fashion and Feminism (2005). Hennes exempel behandlar 

”the New Feminists” som bestod av vänsterpolitiska, kvinnliga collegestudenter i 1960- och 

1970-talets USA. Dessa feminister ville skapa en feministisk gemenskap och såg kläder som 

ett sätt för gruppen att utmärka sig och visa sin feministiska tillhörighet. De skapade en typ 

utav feministisk uniform, som skulle förstärka den kollektiva identiteten. Resultatet blev 

gemensamma klädkoder som helst skulle bestå av handgjorda kläder, som inte var 

producerade av det kapitalistiska maskineriet. Att klippa håret kort ingick även i denna 

uniform, vilket Scott relaterar till Kinas kommunistiska armé som klippte kvinnors hår kort 

1966. Vidare så hade gruppen andra, vänsterpolitiska (marxistiska) tankar som är intressanta i 

relation till mitt material. De menade att ingen som helst reklam kunde accepteras av 

feminismen. Detta berodde inte på reklamens eventuella effekt på kvinnor, utan för att reklam 

relaterades till kapitalism. (Scott, 2005:289-296). Även om Scotts text skiljer sig ifrån 

Wilsons i det stora hela, så har de vissa saker gemensamt. Både Wilson och Scott 

uppmärksammar att relationen mellan feminism och mode kan vara mycket politisk och att 

kapitalismkritik tenderar att vävas in i debatten.  

 

 



	 9	

I antologin Radical Fashion (2001) av Claire Wilcox (red.) undersöks mode som anses vara 

radikalt och i vissa exempel feministiskt. I förordet till boken så förklarar Wilcox sin syn på 

mode och kläder som bärare av tidsbundna ideal och idéer. Således menar hon att mode och 

kläder är utmärkta undersökningsobjekt om man vill undersöka en viss tid eller era. 

Framförallt radikala kläder som hon ser som en barometer för konsumtion- och 

samhällsförändringar. Kläder ses även som en del av att vara människa, ett subjektskapande 

som artikulerar såväl kroppen som psyket. Wilcox beskriver mode som ett slags fordon från 

en massas åsikter till individens självuttryck. Ett annat grundantagande för boken är att modes 

hunger efter utveckling och förnyelse inte bara handlar om kommersialism och ekonomisk 

vinning, utan även om en fascination för narrativ och attityder (Wilcox, 2001:1-5). 

  

Wilcox ger sedan ett exempel på mode som hon anser vara feministiskt. Modeskaparen 

Vivienne Westwood anammar enligt Wilcox romantisk feminism i hennes modeshow A/W 

2001-2002. Wilcox motiverar sin feministiska analys genom showens prassliga 

galaklänningar och skräddarsydda jackor och bustiers (Wilcox, 2001:2). Vidare i bokens 

kapitel ”Style in Revolt” av Valerie Steele, ger Steele två exempel på vad hon anser vara 

feministiskt mode. Det första exemplet är modeskaparen Alexander McQueen som har skapat 

flera klädkollektioner som anspelar på mötet mellan sex och våld. McQueen anklagas ofta av 

kritiker för misogyni, men McQueen själv motsätter sig detta och svarar kritikerna med en 

berättelse om hur han som barn såg sin syster bli brutalt attackerad av sin man. Sedan dess, 

menar McQueen att har han varit mycket medveten om hur kvinnor behandlats och; 

”Everything I´ve done was for the purpose of making women look stronger” (McQueen i 

Wilcox, 2001:50). På ett liknande, kvinnohyllande, sätt har modeskaparen Hussein Chayalan 

arbetat. Chayalan har uttalat att han ”älskar kvinnor” och skapade en mycket kontroversiell 

modeshow S/S 1998 då kvinnliga modeller bar muslimska beslöjningar men samtidigt visade 

provokativa kroppsdelar såsom könet. Enligt Steele väckte showen frågor kring religion, 

kroppen och kvinnors status i samhället. (Steele, 2001:47-51). Efter att ha läst Wilcox och 

Steele tolkar jag det som att det finns ett intresse inom modevärlden att göra feministiska 

ställningstaganden och ifrågasätta/leka med kvinnorollen och femininitet. Detta verkar i sin 

tur, betraktas som radikalt av modevärlden och forskarna själva. 
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Yuniya Kawamura angriper modevärlden med ett sociologiskt perspektiv i Modeologi (2007). 

I boken menar hon att ingen enskild designer och ingen modeindustri själv kan driva igenom 

en radikal, avvikande stil. Det måste även efterfrågas från konsumenterna. Vilken stil som 

drivs igenom är ett ömsesidigt urval mellan producenterna och konsumenterna, vilket sker 

genom gruppmentaliteter och kollektiva beteendeprocesser som avgör vad som är eftertraktat. 

Produktionen av mode är på detta vis beroende av konsumenterna, som i det postmoderna 

samhället blir alltmer modemedvetna. Individens personliga identitet i det postmoderna 

samhället blir allt viktigare att konstruera med hjälp av konsumtion av kulturella produkter, än 

i tidigare samhällen, enligt Kawamura. Produktion och konsumtion är såldes komplementära 

processer idag, vars produkt är resultatet av kollektiv koncensus om vad som anses 

moderiktigt. (Kawamura, 2007:154-161).  

 

När ett klädesplagg bär texten ”Feminist” så blir dock analysen annorlunda eftersom det 

feministiska då är en del utav ett företags ekonomiska plan. Jag ämnar därför att studera ett 

mer uttalat feministiskt mode, utifrån ett marxistiskt perspektiv, i min uppsats. En forskare 

som har använt det marxistiska perspektivet på mode där det feministiska temat är uttalat är 

Andi Zeisler.  

 

3.2 Andi Zeisler- From Riot Grrrl to CoverGirl© 

Andi Zeisler presenterar begreppet ”marketplace feminism” i boken We Were Feminists 

Once. From Riot Grrrl to CoverGirl©, the Buying & Selling of a Political Movement (2016). 

Begreppet beskriver en feminism som på grund av västvärldens nyliberala ordning har 

kommit att handla om konsumtion istället för politik. Som exempel för Zeisler bok står olika 

kulturella fenomen som klassas som feministiska av deras skapare eller sin omgivning, trots 

att de enligt Zeisler snarare handlar om konsumtion Jag ska fokusera på Zeisler analys av just 

kläder inom detta fenomen, vilket avhandlas i kapitlet ”Do These Underpants Make Me Look 

Feminist?”. I kapitlet beskriver Zeisler hur tröjor med feministiska budskap blivit en trend i 

USA. Tröjorna syns i stora tidningar såsom Glamour och bärs av offentliga kvinnor såsom 

skådespelerskorna Ashley Judd, Margaret Cho och Whoopi Goldberg. Zeislers inställning till 

tröjorna var inledningsvis uppskattande, men sedan blev hon tveksam. Ett annat exempel som 

Zeisler diskuterar ingår även som mitt material; Chanels ”feministiska” modevisning 2014, 

vilken Zeisler ser som ett försök att få folk att tro den elitistiska modeindustrin kan ge 

individer ett självuttryck. Slutligen konstaterar Zeisler att; ”feminism was finally in fashion.” 

(Zeisler, 2016:59-68).  
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Zeisler förklarar detta fenomen med marxistisk teori. Hon ser fenomenet där kläder ges en 

ideologisk innebörd, som ett märkligt exempel på Marx idé om varufetischism där varor 

dyrkas. Zeisler beskriver även fenomenet med hjälp utav begreppet ”feminist branding”, alltså 

feminism som varumärkesbyggande. Enligt Zeisler så har nyliberalismen sträckt sig så långt 

att nästan allting är ett varumärke idag, även individers personliga egenskaper. Hon ser även 

hur företag har börjat använda feminismen i deras varumärkesbyggande. 

Varumärkesbyggande handlar om att attrahera kunder och ska politik användas i detta måste 

den politiska ideologin göras förståelig för kunderna. Således destilleras den politiska 

ideologin när den placeras i ett varumärkesbyggande sammanhang. Den reduceras till en bild 

eller enstaka ord, utan beskrivning eller gestaltning av ideologins politik, aktioner och 

processer. Feminismen i Zeislers exempel, förlorar därmed sin politiska innebörd, 

komplexitet och historia. Att benämna kläderna i exemplen ovan som feministiska, är alltså 

bara grundat i att någon säger att det är det; ”This is feminist because we say it is” (Zeisler, 

2016:62).  

 

Zeisler påpekar även att idén om att använda bilder eller symboler från en politisk rörelse i 

varumärkesbyggande, tidigare har ansetts som osmakligt och cyniskt. Men i och med 

varumärkesbyggandes enorma utbredning, som till och med når individers personliga 

egenskaper, så accepterar vi människor att politiska rörelser blir till varor (Zeisler, 2016:62-

73).  

 

Zeisler diskuterar även att de multinationella företag som använder feminism i sitt 

varumärkesbyggande ofta outsourcar sin arbetskraft (alltså hyr den av ett annat företag). När 

företag outsourcar sin arbetskraft blir det ofta en lågavlönad, kvinnlig arbetskraft som 

producerar varan (Zeisler, 2016:63). Att det i Zeislers exempel och mitt material är just 

feminism som används i varumärkesbyggandet blir således motsägelsefullt om arbetskraften 

är outsourcad, eftersom att varumärkesbyggandet som helhet riktar sig till konsumenten och 

inte producenten. Modeföretagens feministiska anspråk som ryms i varumärkesbyggandet 

inbegriper således inte alla kvinnor i ett sådant mönster. Huruvida företagen vars kläder jag 

studerar, outsourcar sin arbetskraft eller inte, ryms inte att undersöka i denna uppsats. Men 

mönstret av att multinationella klädföretag outsourcar produktionen till fattiga länder där 

lågavlönade kvinnor utför produktionen är omdiskuterat och kritiserat från flera håll. Ett 

exempel är forskaren Lourdes Benería vars bok Gender, Development and Globalization 

(2003) undersöker och kritiserar detta fenomen. 
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Zeisler anser att faktumet att feminism används som varumärkesstrategi beror på 

nyliberalismens intåg med dess privatiseringar, individualism och åsikten att den fria 

marknaden ska styra. Det nyliberala samhällets idealperson blir den som lyckats mot alla odds 

och slagorden blir att allting är upp till dig själv att ordna. En strukturell förståelse förkastas 

således. För feminismen innebär detta att starka kvinnor lyfts fram med förväntan om att en 

”trickle-down”-effekt ska uppstå (alltså tron på att framgångar uppifrån, från samhällets rika 

eller högst uppsatta människor, kommer så småningom att sippra neråt och gynna samhällets 

samtliga medborgare). Begreppet härstammar från ekonomin men sociologen Tressie 

McMillan Cottom har översatt det till feminismen och kallar det då för ”trickle-down 

feminism” vilket är den version som Zeisler använder sig av. Exemplen på feministiskt mode 

som Zeisler undersöker, förväntas alltså verka enligt samma princip enligt neoliberalismen; 

om en eftersträvansvärd kvinna, en modell, bär ordet feminism på sig, så kommer ideologin 

att spridas till alla som tar del av reklamen (Zeisler, 2016:75-76).  

 

Jag menar att det marxistiska, kritiska perspektivet som Zeisler använder på ett fruktbart sätt 

kan kompletteras med det specifika reifikationsbegreppet där förtingligandet av mänskliga 

relationer står i centrum och Fahlgren m. fl. Att Zeisler lutar sig mot marxistisk teori med 

fokus på varufetischism kompletterar även den övriga tidigare forskningen som inte utgår från 

marxismen. Hon erbjuder ett kritiskt perspektiv på fenomenet, och även om hon själv inte 

uttalat använder sig av begreppet reifikation, så resonerar hon enligt samma logik som 

reifikationsbegreppet. Hennes åsikt att ”allting” är ett varumärke idag (Zeisler, 2016:71) är ett 

exempel på reifikation och att den har gått långt i samhället. Zeisler belyser också min 

forskningsfråga mer exakt än den övriga tidigare forskning som snarare talar om relationen 

mellan feminism och mode, än feminism i mode. 

 

4. TEORI 

4.1 Reifikation och feminism i ett nyliberalt samhälle 

Jag kommer att kombinera två teorier som vilar på olika filosofiska grunder. Lukács teori om 

reifikation bygger på Karl Marx strukturalistiska teori om hur produktionssättet styr 

ideologiska processer. Fahlgren, Giritli Nygren och Johanssons bok Utmaningar. 

Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen (2016) bygger i sin tur på Michel Foucaults 

teori om normaliseringsprocesser där diskurser och normer är avgörande maktstruktur. En 

annan olikhet är att Lukács ser sant och falskt: reifikationen är ett exempel som skapar ett 

falskt medvetande. Foucault däremot, är en stark motståndare till sådana sanningsanspråk och 
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menar att det inte finns någonting sant eller falskt. Jag anser dock att en kombination av dessa 

teorier fungerar eftersom båda teorierna är kapitalismkritiska och ser kapitalismen, eller 

nyliberalismen, som styrande ideologi i samhället som både normaliseras och härskar på 

samma gång. Reifikationsbegreppet är inte heller ett enbart ekonomiskt begrepp, utan vilar på 

en analys av kapitalismens verkan på människor. Fokus blir då inte rent ekonomiskt utan 

placerar snarare ekonomin i ett diskursivt, socialt sammanhang.  

 

Viktigt att poängtera är att Utmaningar. Feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen inte 

är en renodlad teori; ”fokus har snarare varit att utforska den feministiska teorins problem och 

möjligheter under nyliberalismen.” (Fahlgren m. fl.2016:58). Jag använder dock bokens tes 

att feminismen försvåras under nyliberalismen som teori.  

 

4.2 Reifikationsbegreppet 

Sven-Eric Liedman ger en komprimerad definition av marxismen i Från Platon till kriget mot 

terrorismen (2005). Liedman lyfter där fram marxismen som en politisk, ekonomisk och 

social filosofi som framhäver klasskampen mellan kapitalägare och proletärer som avgörande 

i samhällets historieskrivning. Marxismen har således en materialistisk historiesyn, det vill 

säga en sociologisk och psykologisk syn på att människan och samhället inte bestäms utav 

ideal eller idéer utan snarare genom praktisk aktivitet. Marxismen förklarar även och 

kritiserar kapitalismens inverkan på människans natur och på samhällets ekonomiska och 

politiska förhållanden, som blir ojämlika under kapitalismen. För att upplösa detta 

kapitalistiska system, efterlyser marxismen en socialistisk revolution, i vilken 

samhällsklasserna skulle upplösas. (Liedman, 2005:184-195). 

 

Reifikation är ett begrepp som beskrivs i Histora och klassmedvetande av Georg Lukács 

(1971[1923]). Begreppet härstammar från marxismens teori om varufetischism och alienation. 

Varufetischism beskriver hur moderna människor tenderar att uppleva konsumtionsvaror som 

riktig mänsklig tillfredställelse. Samtidigt döljs faktumet att konsumtionsvaror är ett resultat 

av en arbetares arbete, i och med produktionssättets mekaniska karaktär där alienationen tar 

plats. Alienation (och reifikationen) är typisk för vårt nutida samhälle där varuutbyte 

dominerar som ekonomiskt system, och inleddes i kapitalismens verkstäder: fabrikerna. Däri 

blev människan underordnad maskinen, till skillnad från tidigare samhällen då människan 

dominerat redskap och hjälpmedel. Samtidigt så skedde en rationaliseringsprocess i 

fabrikerna, där system såsom arbetsdelning utvecklades. Den nya arbetsprocessen blev istället 
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en rent mekanisk funktion- vilket inkorporerades i arbetarens själ, enligt Lukács. Samtidigt så 

uteslöts arbetarens kvalitativa, individuella och mänskliga egenskaper ur arbetsprocessen. 

Arbetaren blev därmed en främling inför sitt eget arbete, distanserad. Arbetet var inte 

organiskt längre, arbetaren var alienerad. Denna objektifiering av arbetet medförde att 

arbetarens prestation mättes i mekaniska, materiella termer. Arbetarens relation till sin egen 

prestation, till sitt eget arbete, blev således även reifierad, alltså mätt i materiella termer 

istället för mänskliga. (Lukács,1971[1923]:145-152, 221) 

 

Emellanåt kan det vara svårt att skilja reifikation, alienation och varufetischism åt då alla 

begrepp härstammar från Marx ekonomiska analys av relationen mellan människan och varan. 

Det vanligaste synen är dock att reifikation ses som den högsta, mest kristalliserade formen av 

det mer bredare fenomenet alienation, åtminstone enligt den marxistiske filosofen Gajo 

Petrovic (Petrovic, 1983). Reifikationen kan också ses som en kombination av varufetischism 

och alienation: enligt samma rationella och mekaniska principer som i alienationen i fabriken, 

och likt varufetischismens teori om besjälning av varor, besjälas varor på marknaden med 

mänskliga egenskaper. Varor blir till ett mänskligt varande. Och i samma skeende så blir 

mänskliga relationer betraktade som ting. Således byter alltså varor och mänskliga relationer 

plats. Det egentligen mänskliga blir till varor, och det egentligen materiella (varor) blir till 

något mänskligt; ett falskt medvetande uppstår där synen på varor och människor är förvriden. 

En ytterligare effekt av detta blir att människor möts via varor, istället för via mänskliga 

egenskaper. Detta eftersom att hela människan påverkas av denna struktur och varor får en 

mänsklig roll inom människans sociala relationer. De mänskliga relationerna, medvetandet, 

det sociala livet och de sociala mötena, blir alltsammans reifierade i och med kapitalismen. 

(Lukàcs,1971[1923]:140-161).  

 

Reifikationen som uppstod i fabrikerna kan beskrivas som ett startskott till reifikationens 

utbredning som växer i takt med att kapitalismen växer. Kapitalismen fungerar således som en 

moder till reifikationen, som föder och när den. Ju mer kapitalismen växer- desto djupare 

sjunker reifikationsstrukturerna in i människors medvetande. Reifikationen verkar alltså som 

en slags osynlig kraft, som sprider sig universellt med kapitalismen. Således kan man se på 

den alienerade arbetaren i fabriken som en slags metafor för hela reifikationsprocessen, 

oavsett hur närvarande fabriksarbete är för exempelvis just mitt material. Lukács beskriver det 

som att arbetarens öde blir hela samhällets öde i och med varukategorins universalitet 

(Lukàcs,1971[1923]: 149,152). På samma vis kan reifikation förklara varför kapitalismen 
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påverkar individer som egentligen motsätter sig kapitalism - den sprider sig universellt och in 

i vårt medvetande. I förordet till Axel Honnehts bok Reification: A New Look at an Old Idea 

(2008), menar Martin Jay att teorin om reifikation förklarar varför kapitalism är så svår att 

motstå, trots att man kanske vill (Jay, 2008:4). 

 

För att placera begreppet i en nutida kontext poängterar Lukács att reifikation är typiskt för 

den moderna kapitalismen där varuutbye har en hegemonisk position, snarare än sekundär 

eller sporadisk, såsom den haft i tidigare samhällen. Lukács menar att i människans 

nuvarande stadium i kapitalismen: ”finns det inte något problem, som inte i sista hand leder 

till denna fråga och vars lösning inte måste sökas i varustrukturens gåta.” 

(Lukács,1971[1923]:139). Lukács ställer även en retorisk fråga i sin bok som är mycket 

intressant för min uppsats; hur långt kan reifikationen egentligen påverka människors inre och 

yttre liv? (Lukács,1971[1923]:140).  Denna fråga för teoridelen över till diskussionen. Kan 

mitt material berätta om hur långt reifikationen har gått?  

 

4.3 Feminism och avpolitisering i ett nyliberalt samhälle 

Fahlgren, Giritli Nygren och Johansson utgår ifrån Foucaults teori om det ansett ”normala” 

som någonting diskursivt konstruerat. Normer och normalitet är ingenting naturligt givet utan 

konstrueras genom maktrelationer där olika subjekt jämförs och krav på konformitet ställs. 

Resultatet blir att skillnader mellan subjekt konstrueras och värderas i hierarkiska ordningar. 

Inom dessa hierarkiska ordningar lever samhällets medborgare, i ständig relation till de 

konstruerade idéerna om det ”normala”. Det ”normala” blir den position står högst i kurs, som 

är hegemonisk. (Fahlgren m. fl.2016:10-11). 

 

Fahlgren m. fl. applicerar detta normaliseringsbegrepp på den nyliberala välfärdsstaten som 

nutida Sverige är. De menar att den nyliberala diskursen har fått hegemonisk status, istället 

för den socialdemokratiska diskursen som länge dominerat i Sverige. Detta medför att ökad 

produktion och marknadsstyrning betraktas som normalt eftersom den nyliberala diskursen 

har erövrat hegemonisk status. Den nyliberala agendan kommer således att styra, men även 

betraktas som eftersträvansvärd. Medborgarna i det nutida Sverige eftertraktar därmed 

nyliberalismen, vilket resulterar i att den nyliberala agendan sprids och inkorporeras 

ytterligare. Denna normaliseringsprocess av nyliberalismen leder i slutändan till att hierarkier, 

normer och maktordningar i samhället döljs, eftersom att nyliberalismen föredrar att se till 

individer snarare än strukturella ordningar. (Fahlgren m. fl.2016:18-24). Detta instämmer 
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Lukács i då han menar att en individfokuserad förståelse av samhället är en utav 

kapitalismens förutsättningar (Lukács, 1971[1923]:121). 

 

Fahlgren m. fl. fortsätter sin analys med att undersöka hur den nyliberala hegemonin i Sverige 

påverkar den svenska feminismens utmaningar? Enligt författarna gör nyliberalismen det 

svårt för feminismen att ta plats och verka i det nyliberala samhället eftersom att 

nyliberalismen bortser från hierarkier, normer och maktordningar. Detta står i motsats till 

feminismen som vill belysa just dessa punkter. Feminismens sikte höljs således i dunkel av 

nyliberala krafter. Fahlgren m. fl. menar även att nyliberalismen har en avpolitiserande verkan 

på politiska frågor. Denna avpolitiseringsprocess orsakas inte enbart av att man bortser från 

strukturer, utan även av att vissa politiska frågor överförs till marknaden eller administreras 

av marknaden. Den politiska aspekten går då förlorad eftersom frågorna omformuleras till 

enbart marknadsmässiga eller administrativa termer. Ett konkret exempel är svensk 

jämställdhetspolitik som enligt denna devis går ifrån att handla om politisk strid till att handla 

om antalet män och kvinnor i en arbetsgrupp. Den senare frågan är någonting som kan 

administreras fram, medan den första inte kan det. Sammanfattningsvis omvandlas 

feministiska frågor till någonting mekaniskt och apolitiskt under nyliberalismen, likt 

reifikationens logik. (Fahlgren m. fl.2016:52-53). 

 

4.4.Teorins förtjänster och brister 

Teorin är passande då den analyserar just relationen mellan varan och mänskliga egenskaper. 

Den erbjuder också perspektiv på hur feministiska perspektiv påverkas av nyliberalismen. 

Båda dessa saker kan eventuellt förklara mitt materials uppkomst, processen bakom, och 

dessutom etablera ett marxistiskt perspektiv ovanpå det. En eventuell brist är teorins hårda 

kritik mot kapitalism och nyliberalism vilket resulterar i att den tenderar att snarare avfärda 

mitt material än försöka se dess förtjänster. Detta sanningsanspråk hjälps dock av att jag 

påpekar att teorin och mina resultat utgör just ett perspektiv på fenomenet, inte en objektiv 

sanning. 

 

5. MATERIAL OCH METOD 

Jag ska använda ideologikritik så som den presenteras av Göran Bergström och Kristina 

Boréus i Textens mening och makt (2012). Ideologikritikens mål är att undersöka ideologier. 

Metoden menar att fler ideologier än den som manifesteras kan finnas i ett sammanhang. 

Målet är således att begripliggöra eller avslöja den ideologi som döljer sig bakom ett material. 
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Den ämnar till att göra det osynliga synligt. Det kan vara icke-formaliserade regler som är 

osynliga, eller en aktör, organisation eller text som utger sig för att stå bakom en ideologi, 

men egentligen står och verkar för en annan. Makt är således starkt associerat med denna 

metod. Metoden har sitt ursprung i Frankfurtskolan där Lukàcs hade ett stort inflytande. I 

Frankfurtskolan användes metoden med syftet att avslöja de principer som ”egentligen” styr 

samhället. Ideologikritken har även nära kopplingar till Marx negativa ideologitradition som 

innebär en syn på ideologier som en funktion för att återskapa och upprätthålla makt. 

Upprätthållandet kan antingen ske på ett medvetet vis där dominerande grupper skapar 

legitimitet åt sin ideologi genom statliga apparater, eller på ett omedvetet vis när människor 

själva skapar eskapistiska idéer. Användandet av denna metod skapar således en röd tråd 

mellan min metod och min teori. (Bergström och Boréus, 2012:143,148,374).  

 

Att den sociala kontexten utgör en stor del av analysen för denna metod, motiverar varför jag 

anser att metoden fungerar på mitt material som inte innehåller mycket text. Metoden är 

menad för textanalys, men textens sociala kontext och materiella omvärld ska ingå i 

textanalysen (Bergström och Boréus, 2012:160-161). Jag kommer att organisera det så att mitt 

materials text analyseras som text och bildsammanhanget och andra omständigheter 

analyseras som social kontext och materiell verklighet. Viktig är även att valet av källor 

motiveras (Bergström och Boréus, 2012:173). 

 

5.1 Material 

Nedan kommer material från modemärkena Chanel, Dior, Gina Tricot och H&M att 

presenteras. Materialet består av såväl catwalksexempel, produktbilder och kommentarer från 

modeskaparna och företagspolicys. En motivering till valet av material kommer därefter. 

 

5.1.1. Chanel  

Det franska modemärket Chanels modevisning i september 2014 i Paris, ledde till stor medial 

uppmärksamhet. Modevisningen arrangerades av den berömda modedesignern Karl Lagerfeld 

som omformade catwalken till ett iscensatt feministiskt demonstrationståg när vårens 

kvinnokollektion skulle visas upp. Alexandra Topping beskriver modevisningens utformning i 

The Guardian i artikeln ”Chanel’s Karl Lagerfeld Cheered and Jeered for ‘Feminist’ Fashion 

Statement” (Topping, 2014). Catwalken bestod av en uppbyggd låtsatsgata vid namn 

”Boulevard Chanel” inuti Grand Palais i Paris. På sidorna om catwalken satt publiken, och i 

mitten gick det iscensatta demonstrationståget. Längst fram gick två av världens mest 
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välbetalda modeller, Gisele Bündchen och Cara Delevingne, och skrek feministiska slagord i 

megafoner ut över publiken. (Topping, 2014). Bakom och runtomkring de två modellerna 

gick många andra modeller, hållandes i plakat med texter såsom ”Boys should get pregnant 

too” och ”Tweed is better than Tweet”. En modell bar en väska med texten ”Feministe mais 

feminine” –feminist men feminin. Fler plakat med andra texter fanns, men av praktiska skäl 

valde jag att återge tre som sammanfattade det feministiska budskapet bra. I nättidningen 

Fashionista citeras Karl Lagerfelds egna uttalanden angående det feministiska 

ställningstagandet i artikeln ”Karl Lagerfeld couldn’t Care Less if you didn’t Like his 

Feminist Rally” av Alyssa Vingan Klein (Vingan Klein, 2014). ”My mother was very much a 

feminist and I thought it was something right for the moment…” och "I couldn't care less if 

people are for or against. It's my idea. I like the idea of feminism being something light-

hearted, not a truck driver for the feminist movement” (Vingan Klein, 2014) 

För bilder och videolänk, se bilaga. 

 

5.1.2. Dior 

I nätupplagan av Vogue beskriver Marjon Carlos i artikeln ”African Novelist Chimamanda 

Ngozi Adichie Delivers a Powerful Message on Dior's Front Row” hur ett starkt budskap har 

levererats på det franska modemärket Diors catwalk under modeveckan i Paris i september 

2016 (Carlos, 2016) Modevisningen representerade vårens kvinnokollektion och var debuten 

för Diors första kvinnliga kreativa chef, Maria Grazia Chiuri, och samtidigt ett samarbete med 

författaren Chimamanda Ngozi Adichie (Carlos, 2016). Utöver sitt författarskap är Ngozi 

Adichie en känd feminist, vars feministiska manifest We should all be feminists (2014) stod 

som utgångspunkt för samarbetet. När modevisningen inleddes spelades manifestet upp ur 

högtalare, samtidigt som modellerna steg fram iklädda tröjor där manifestets titel stod tryckt 

med stora bokstäver över bröstet (Carlos, 2016).  

 

I The Guardian görs en intervju med Grazia Chiuri av Jess Cartner-Morley (Cartner-Morley, 

2017). Intervjun bär titeln ”Maria Grazia Chiuri on Fashion, Feminism and Dior:’You Must 

Fight for your Ideas’” och frågorna kretsar kring varför Crazia Chiuri ville inkludera 

feminism i modevisningen? Som svar ger Grazia Chiuri resonemanget att Dior är ett feminint 

märke, att femininitet handlar om att vara kvinna och att Dior således ska handla om att vara 

kvinna idag. Cartner-Morley frågar därefter vad feminism innebär för Grazia Chiuri varav 

hon först svarar med att vifta bort frågan.  

 



	 19	

Därefter svarar hon: “I am not interested in the old stereotypes, of what a feminist looks like 

or doesn’t look like. I don’t think there is one way to be a feminist.” Vidare i intervjun 

uttrycker Grazia Chiuri att hon genom mode vill hjälpa kvinnor att uttrycka sig själva 

(Cartner- Morley, 2016). För bilder och videolänk, se bilaga.  

 

5.1.3. Gina Tricot 

På det svenska modemärket Gina Tricots hemsida säljs tröjan ”Jane”. Tröjan är en tjocktröja 

med luva varav ordet ”FEMINIST” är tryckt över bröstet. Bredvid bilden på tröjan finns en 

text där följande information ges: ”Trendig hoodie av 100% bomull med luva samt tryck 

fram. Hoodien har lång ärm och en vidare passform vilket ger en trendig siluett. Generös 

passform. Modellen är 177 cm lång och bär storlek S." Tröjan kostar 299 kr. Modellen bär 

tröjan rakt ståendes, något leende. Jag finner ingen kommentar från Gina Tricot gällande 

specifikt denna tröja, men för en inblick i hur Gina Tricot ser på sin egen roll som 

modeföretag, se material 5.1.4. För bild och produktbeskrivning, se bilaga.   

 

5.1.4. Gina Tricot  

På Gina Tricots hemsida finner jag ytterligare en tröja med feministiskt budskap. Det är en t-

shirt med texten ”I Only Date Feminists” tryckt över bröstet. Tröjan heter ”Ida” och beskrivs 

med texten ”T-shirt i bomull med tryck framtill. Normal passform. Better Cotton Initiative - 

Tack för att du stödjer hållbar bomullsodling. Modellen är 177 cm lång och bär storlek S.” 

Tröjan kostar 99 kr. På produktbilderna bär en kvinnlig modell tröjan. Hon ler stort/skrattar 

och har händerna avslappnat i midjan. Inte heller här finner jag några kommenterar från Gina 

Tricots håll gällande specifikt denna tröja. Däremot förklaras företagets målsättningar och 

inställning till mode under fliken ”Lär känna oss” på företagets hemsida. Under denna flik 

beskrivs det hur Gina Tricot ”…erbjuder spännande och feminint mode till kvinnor...”. 

Företaget har även som målsättning att erbjuda ett nytt mode och de värnar om att kunderna 

ska kunna hålla sig uppdaterade med de absolut senaste trenderna. Detta, menar hemsidan, 

möjliggörs bland annat av företagets förmåga att kommersialisera trender.  

 

Avslutningsvis beskriver hemsidan att Gina Tricot alltid ser framåt (Gina Tricot, Lär känna 

oss). För bild och produktbeskrivning, se bilaga.  

 

5.1.5. H&M 

På det svenska modemärket H&M:s hemsida finner jag en klänning med en längre text tryckt 
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på bröstet: ”Feminism noun [u] /’ fem.i.ni.zəm/ the Radical Notion That Women Are People”. 

Klänningen är på rea och kostar 129 kr, jämfört med ordinarie pris, 199 kr. Längre ner 

markerar dock en röd symbol att klänningen är slutsåld. Vidare beskrivs klänningen som ”En 

kort, lätt figursydd klänning i sweatshirtkvalitet med tryck fram. Klänningen har lång ärm. Rå 

kant vid ärmslut och i nederkant.” På säljbilden visas klänningen i helbild, utan mänsklig 

modell, och därefter erbjuds en bild där texten är in-zoomad. Klänningen som specifik 

produkt finner jag ingen kommentar om från H&M:s håll. Däremot har H&M ett dokument 

som syftar till att förklara deras värderingar och riktlinjer som företag; ”The H&M Way”. 

Dokumentet finns som pdf till allmän beskådan (jag fann det när jag googlade ”H&M 

värderingar”) och är undertecknat av H&M:s vd Karl-Johan Persson. Dokumentet berättar 

bland annat att tillgodose kundens behov står till grund för allt som företager gör. Gällande 

marknadsföring så anses skyltfönster, butiker och hemsidan vara de viktigaste kanalerna. 

Genom dessa syftar H&M till att förmedla olika attityder och stilar. Vidare framhäver 

dokumentet att företaget eftersträvar långsiktig hög lönsamhet och att finansiell stabilitet och 

att vinst är det som möjliggör företagets mål (Karl-Johan Persson:8,10). För bild och 

produktbeskrivning, se bilaga.  

 

5.2. Motivering till val av material 

Mitt material skiljer sig åt i kontext. De kläder vars produktbilder jag kommer att analysera, 

riktar sig till individer. De kommer ifrån de budgetinriktade modemärkena H&M och Gina 

Tricot. Vid minst ett tillfälle har dessa märkens skylfönster på den centrala shoppinggata i 

Stockholm där jag bor, visat upp kläder med feministiska budskap. Att de två modemärkena 

väljer att använda sig av feminism i kommersiella och offentliga rum, gör dessa kläder till ett 

intressant urval. Dessa modemärken är även stora, multinationella företag, vilken kan bekräfta 

att detta fenomen som jag studerar, inte är ett marginaliserat fenomen. Catwalken är till 

skillnad från produktbilderna, ett större socialt sammanhang där klädmärken uttrycker och 

positionerar sig rent estetiskt. Catwalken är också en elitistisk samlingsplats där många 

inflytelserika människor samlas för att beskåda kläderna. De kläder som visas på catwalken 

går inte alltid att köpa likt tröjorna i produktbilderna, även om poängen med catwalken till 

stor del är att sälja kläder i slutändan. Fenomenet är således inte begränsat till Sverige eller 

budgetklädmärken. Tillsammans visar mitt material upp fenomenets utbredning.  

Fenomenet är således inte begränsat till Sverige eller budgetklädmärken.  
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5.3. Analysschema 

För att analysera detta material utifrån den ideologikritiska metoden, har jag med stöd i 

Bergström och Boréus utvecklat ett analysschema i tre steg (Bergström och Boréus, 

2012:161-163). I steg ett ska själva texten i materialet, analyseras. Här uppmärksammas även 

den manifesterade ideologin. Frågor som ställs i detta steg blir: 

1. Vad säger materialet, enligt materialets egna ord? 

2. Hur gestaltas feminismen i materialet? Hur anses det att den feministiska kampen ska 

föras? Anses feminismen i materialet, vara en politisk och social rörelse? 

3. Hur gestaltas faktumet att det finns en ekonomisk dimension av materialet, vars mål är 

ekonomisk vinst? 

I steg två ska forskaren uppmärksamma den latenta ideologin i materialet, som kanske inte 

manifesteras. Frågor som ställs i detta steg blir:  

4. Är varan i materialet besjälad med mänskliga egenskaper, såsom Lukàcs menar att 

reifikationen gör med varor? 

5. Är varan i materialet ämnat att fylla ett mänskligt behov, såsom Lukàcs menar att det 

kapitalistiska samhällets logik leder till? 

6. Anses individen i materialet, göra fria val i enlighet med nyliberalistisk ideologi? 

7. Får den politiska aspekten av samhällets hierarkier, normer och maktordningar som 

feminismen vill belysa, ta plats? 

I det sista steget, steg tre, ska materialet sättas i ett socialt sammanhang, i en kontext. Frågor 

som ställs i detta steg blir:  

8. Vem riktar sig materialet till? Vem förväntas ta del av det? 

 

5.4 Metodens förtjänster och brister 

Att metoden byggs utifrån teorin, som analysen sedan bygger på, är både en fördel och 

nackdel. Det skulle kunna anklagas för att skapa ett cirkelresonemang där det som sägs är det 

som förutsätts. Även marxismens sanningsanspråk kan ifrågasättas. Varför skulle just 

marxismen kunna se bakom ideologiska höljen? Jag anser dock att det fungerar eftersom 

syftet är att visa hur man kan förstå fenomenet som exempel på reifikation, snarare än ett 

totalt sanningsanspråk. Jag kommer även att vara transparent i mina tillvägagångssätt i 

analysen vilket även det rör sig bort från sanningsanspråk. Detta är extra viktigt eftersom det 

är en ställningstagande metod jag använder. Ställningstagandet kommer också att nyanseras i 

diskussionsdelen där andra mer positiva perspektiv på fenomenet kommer att diskuteras.  
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Frågorna som ställs i analysen kan anklagas för att skapa ett intersubjektivitetsproblem som 

försvårar uppsatsens reliabilitet. Detta eftersom att forskarens frågor gällande materialets 

målgrupp och sociala sammanhang blir perspektivberoende (Bergström och Boréus, 

2012:171) och således tongivande för resultaten. Även här anser jag dock att min transparens 

gällande att frågorna är grundade i min teori (och delvis tidigare forskning), underlättar. 

Samtidigt vill jag poängtera att den kritiska teorin, med sina rötter i Frankfurtskolan, menar 

ingen kunskap är värderingsfri (Bergström och Boréus, 2012:168). 

 

6. DISKUSSION OCH ANALYS 

Diskussionen som följer är strukturerat utifrån analysschemat.  

 

6.1. Steg 1. Textanalys och den manifesterade ideologin 

Textmässigt säger materialet detta; ”Feminist”, ”I only date feminists”, ”Feminism, noun 

feminizem, is the radical notion that women are people”, ”Boys should get pregnant too”, 

”Tweed is better than Tweet” ”Feministe mais feminine” (feminist men feminin) och ”We 

should all be feminists”. Det textmässiga indikerar vilken syn på feminism som företagen 

presenterar. Jag har funnit fyra spår som utmärker feminismen som erbjuds i materialet; 

humor, avpolitisering, enkelhet och femininitet. 

 

Hos Chanel och Gina Tricot är humor en del av det feministiska budskapet. I exemplet från 

Chanels modevisning, är plakattexterna fyndiga med en humoristisk underton. ”Boys should 

get pregnant too” och ”Tweed is better than Tweet” är humoristiska citat med en sarkastisk 

och feministisk underton. I Gina Tricots citat ”I only date feminists” gäller detsamma men 

humorn förstärks med att modellen skrattar. I citatet ”Tweed is better than Tweet” ryms 

humor, men även ett budskap om avpolitisering.  Budskapet säger att mode är att föredra 

framför politik (Tweet refererar till det sociala mediet Twitter som är stort för politiska 

frågor). Det är således ett propagerande för avpolitisering. Eftersom catwalken är en del av 

det kapitalistiska hjulet skulle detta kunna bekräfta Fahlgren m.fl. tes om att 

nyliberalismen/kapitalismen avpolitiserar politiska frågor. Även Karl Lagerfelds kommentar 

om att feminism ska vara någonting lättsamt och ingenting betungande, indikerar en 

avpolitisering och bekräftar Fahlgrens m. fl. tes.  

 

Avpolitisering finns också i den avskalade, enkla feminismen som presenteras. Inget utav 

citaten berättar särskilt mycket om feminismen som politisk rörelse. Ordet feminism verkar 
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anses räcka och berätta tillräckligt. En vidare förklaring till feminism ges inte. Mycket som 

kännetecknar feminism, såsom att det är en politisk, social rörelse som försöker belysa 

hierarkier, normer och maktordningar, eller feminismens andra grundläggande premisser 

såsom att kvinnor generellt och strukturellt sett är förtryckta av män, att vi måste ändra detta 

och att feminism är en politisk, social rörelse, berättas inte. Gemzöe och Zeislers definition av 

feminism återberättas alltså inte i citaten. ”Feminism, noun feminizem, is the radical notion 

that women are people” ämnar dock förklara ordet feminism. Efter ordet feminism så syftar 

resten av meningen till att förklara vad ordet innebär. Förklaringen som ges är att feminism är 

någonting som försöker deklarera faktumet att kvinnor också är människor. Genom att 

ironisera över att detta faktum skulle vara chockartat belyser man faktumets egentliga 

självklarhet. Citatet ger alltså en förenklad bild av feminism ändå, trots att man ämnar 

förklara feminism, eftersom att ingenting mer än detta berättas. Det blir istället en destillerad 

och förvriden bild av feminism som förmedlas, såsom Zeisler menar att feminism inom 

varumärkesbyggande brukar gestaltas (Zeisler, 2016:73). Samtidigt kan min analys kritiseras 

för att vara bokstavstolkande eftersom att citatet innehåller just sarkasm.  

 

Citatet ”We should all be feminists” är likt exemplet ovan, ett citat som berättar lite mer om 

synen på feminism. Citatet uppmanar till att alla borde vara feminister. Jag tolkar det som det 

enda citatet som kommenterar hur den feministiska kampen ska föras; alla ska med. 

Uppmaningen blir dock motsägelsefull eftersom att Dior samtidigt riktar sig till en specifikt 

kvinnlig, feminin publik. Denna femininitet kommer att utvecklas i analysen av den latenta 

ideologin eftersom den visar sig mer latent och mindre manifesterat. ”Feministe mais 

feminine” från Chanels catwalk tolkar jag dock som en manifesterad, textmässig framhävning 

av femininitet. Möjligtvis grundar sig citatet i ett försök att motsätta sig klassiska fördomar 

om att feminister skulle vara maskulina.  

 

I text som kretsar runtomkring materialet framkommer en syn på kläder som ett 

subjektsskapande självuttryck. Gina Tricot beskriver hur dem alltid ”ser framåt” och vill 

erbjuda ett nytt, spännande mode och värnar om att kunderna ska kunna hålla sig uppdaterade 

med det senaste modet (Gina Tricot, Lär känna oss). H&M beskriver hur dem syftar till att 

förmedla olika stilar och attityder och i första hand vill tillgodose kundens behov (Karl-Johan 

Persson: 8,10) och Grazia Chiuiri säger att hon vill hjälpa kvinnor att uttrycka sig själva 

(Cartner- Morley, 2016-03-18). Samma inställning finns representerat i den tidigare 

forskningen. I debatten som Wilson delger menar den ena sidan att mode är ett 
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subjektsskapande uttryck som även kan symbolisera olika kamper och strömningar (Wilson, 

2007:204) och Wilcox beskriver mode som ett slags fordon från en massas åsikter till 

individens självuttryck (Wilcox, 2001:5).  

 

Att företagen använder feminism bygger också på ett grundantagande om att feminism kan 

bejakas i form av kläder, eller åtminstone att konsumenten ska uppleva det så.  Känslan som 

förmedlas är således att det är något mer än kläder som säljs. Denna mer positiva inställning 

går emot min teori som menar att mänskliga egenskaper såsom feminism inte går att finna i 

varor. Påstår man att feminismen går att bejaka genom denna konsumtion är det enligt 

reifikationsbegreppet snarare ”det falska medvetandet” som gör sig till känna i vilket varan 

inte ses för vad den är; resultatet av mänskligt arbete. Enligt Fahlgren m. fl. kan denna 

positiva syn även symbolisera en nyliberal fokus på individens självuttryck. Åsikterna om 

kläderna och modets betydelse för individen skiljer sig därmed åt mellan det textmässigt 

manifesterade och teorin, likt förväntat. 

 

Den manifesterade ideologin bekräftar alltså flera aspekter av min teori och den tidigare 

forskningen. Att feminismen tenderar att avpolitiseras när den överförs till marknadsmässiga 

sammanhang såsom Fahlgren m. fl. och Zeisler anser, bekräftas. Zeisler uppmärksammande 

av att det ofta blir en destillerad, förenklad bild av feminismen som presenteras när det sker i 

varumärkesbyggande sammanhang, kan även det bekräftas. Intressant är att humorn, 

avpolitiseringen och enkelheten tycks interagera med varandra. Enkelheten och humorn 

medför en avpolitisering eftersom att humor ersätter politikens allvar, och det politiska får 

inte plats om en enkel beskrivning av feminism ska ges. Och avpolitiseringen gör i sin tur att 

en enkel, humoristisk bild av feminismen framstår som rimligt eftersom sammanhanget är just 

avpolitiserat. De tre spåren påverkar varandra likt växelverkan och resulterar i en enkel, 

humoristisk och avpolitiserad feminism. Men kanske syftar inte modeskaparna till att gestalta 

feminism djupare eller mer politiskt än så, likt Lagerfelds devis? Min analys av enkelhet och 

avpolitisering måste även ha förståelse för det begränsade utrymmet som kläderna har. En 

fullständig redogörelse för feminism ryms inte i ett klädesplagg om den inte fylls nästan 

fullständigt med text. Dessutom kan feminism gestaltas och definieras på olika vis. Det är 

specifikt Gemzöes och Zeislers definition, som jag utgår ifrån, som inte ryms i materialet.  
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Två av de spår som jag fann i den manifesterade ideologin tas varken upp av teorin eller den 

tidigare forskningen; humor och femininitet. Dessa spår uppenbarade sig inte förrän den nära 

textanalysen gjordes och klädernas stil tolkades i kombination med detta. 

Humorn har diskuterats i detta steg men mycket utav femininiteten uppenbarar sig latent och 

kommer därför att diskuteras i nästa steg.   

 

6.2. Steg 2. Den latenta ideologin 

Flertalet tankar och teser från min teori och tidigare forskning återfinns i materialets latenta 

ideologi. Även de spår som manifesteras i text framkommer däri. Tillsammans uppenbarar det 

sig att kapitalism och en individfokuserad feminism är latenta ideologier. Båda kan härledas 

till nyliberalismen. 

 

Att den ekonomiska aspekten är latent är inte märkligt. Kläderna och catwalken är riktade till 

konsumenten och att attrahera köparen är det viktigaste. Att samtidigt informera om att 

företagen tjänar pengar på konsumentens konsumtion, vore inte ett strategiskt drag. Den 

ekonomiska aspekten framkommer främst i praktiska termer i produktbeskrivningarna från 

Gina Tricot och H&M:s hemsidor. Där är varan i fokus med ett pris tydligt utskrivet bredvid 

produktbilden för att informera konsumenten om vad som krävs för att konsumera varan. 

Ekonomin framträder alltså i en rent praktisk och informativ form. På catwalken finns det fler 

distraktioner från det ekonomiska perspektivet; en publik, en scen, plakat, megafoner, 

fotografer etc. Det är en show och att varor ska säljas är inte den primära känslan som ska 

förmedlas. Kapitalism är således ingen manifesterad ideologi utan en latent. Det 

överhängande ekonomiska målet för företagen, som skrivs ut i exempelvis ”The H&M Way”, 

förmedlas alltså inte i materialet.  

 

I analysen av materialets latenta ideologier bekräftas det att materialet kan ses som exempel 

på reifikation. Detta sker på två sätt. Dels genom att kapitalismen inte är manifesterad utan 

dold enligt beskrivningen ovan. Detta bekräftar Lukács tes om att kapitalismens påverkan på 

människor, exempelvis enligt reifikationsbegreppet, sker som en osynlig kraft. Koherensen 

mellan materialet och reifikationsbegreppet visar sig i att kläderna förväntas fylla ett 

mänskligt behov; behovet av feminism. Koherensen visar sig även i att materialet, kläderna 

och modet på catwalken, är besjälade med mänskliga egenskaper -feminism. Feminismen i 

materialet är således förtingligad. 
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Enligt Lukács så fyller dock inte kläderna och modet mänskliga behov egentligen. Det är en 

chimär att kläderna eller modet skulle kunna göra det. En sådan tro är snarare resultatet av 

”ett falskt medvetande” som uppkommit som ett resultat av kapitalismen (Lukács, 1923:140-

161). Det feministiska syftet i materialet skulle kunna beskrivas som falskt av Lukács. Istället 

är den latenta ideologin kapitalism en viktigare maktordning än den manifesterade ideologin, 

feminism, som är reifierad. Kläderna och modet med feministiska budskap, uttrycker alltså 

snarare ett profiterande på feminism. Detta skulle även Zeisler instämma i. Hon poängterar att 

det egentliga syftet med att feminism används i mode är ökad vinst för företagen (Zeisler, 

2016:60). Detta går hand i hand med att Gina Tricot själva uttrycker i ”Lär känna oss”, att de 

aktivt kommersialiserar trender. Att den manifesterade ideologin och den latenta skiljer sig åt, 

blir alltså tydligt när man anlägger reifikationsbegreppet och Zeislers forskning, på materialet.  

 

Kapitalismens latenta status i materialet, dess osynlighet med andra ord, bekräftar också 

Fahlgren m. fl. beskrivning av nyliberalismens accepterade, naturliga status i samhället. 

Feminismen i materialet befinner sig på marknaden och tycks vara avpolitiserad ur vissa 

avseenden som jag beskrev i steg 1. Fahlgren m. fl.  och Zeisler har således rätt i att 

feminismen tenderar att urholkas på din politiska kraft och förvridas när den förflyttas till 

marknaden. Materialet är såldes en god indikator för hur feministiska uttryck kan se ut i ett 

nyliberalt samhälle. Om jag fortsätter att betrakta materialet utifrån Fahlgren m.fl. så kan 

materialet även ses som ett uttryck för en individfokuserad feminism där det är upp till 

individen att uppnå jämställdhet. Att använda kläder som feministisk strategi har ett 

individuellt fokus. Att föra en feministisk kamp enligt den beskrivning av feminism som 

Gemzöe och Fahlgren m. fl. ger, hamnar i skymundan för detta.  

 

6.3. Steg 3. Den sociala kontexten 

I detta steg av analysen var målet att placera mitt material i en social kontext och undersöka 

vem materialet riktar sig till. I undersökningen fann jag två viktiga komponenter: femininitet 

och en efterfrågan på en konsumtionsbar feminism. Femininitet är ett tema som varken den 

tidigare forskningen eller min teori talar om och i undersökningen av efterfrågan på detta 

mode.  

 

6.3.1. Femininitet 

I sökandet på svaret på frågan om vem materialet riktar sig till, i vilken social kontext 

materialet tar plats, är svaret uppenbart. Gina Tricot uttrycker att de vänder sig till kvinnor, 
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H&Ms klänning är ett plagg som vanligtvis bärs av kvinnor, Dior och Chanels modevisningar 

representerar företagens kvinnokollektioner. I detta upptäckte jag att femininitet är en viktig 

del av kläderna och modet. Det är inte bara riktat till kvinnor, det ska även vara feminint. 

Tröjorna från Gina Tricot har inte en lika tydlig feminin riktning, men HM:s klädesplagg med 

feministiskt budskap på är i form av en klänning, på Chanels catwalk bars väskan med texten 

”Feministe mais feminine”- feminist men feminin och Dior-visningens kläder har ett 

traditionellt kvinnligt tema med klänningar, kjolar, blommor, bh:ar etc. Traditionellt feminin 

stil är alltså återkommande i materialet.  

 

Grazia Chiuiri uttryckte en medvetenhet kring det feminina i hennes kläder, samtidigt som 

hon menade att det finns flera sätt att vara och se ut som en feminist på. Detta blir för mig en 

paradox när hon trots det enbart framhäver en stil; den feminina. Kanske anser Grazia Chiuri 

att gå emot fördomen att feminister skulle vara maskulina är viktigare än identitetsmässig 

mångfald? Ur ett genusperspektiv blir det dock snävt att ett feministiskt mode enbart skulle 

erbjuda en stil och inte en större variation.   

 

6.3.2. Efterfrågan på feminism i varuform 

Eftersom att modeföretagens primära mål är ökad vinst och inte feministisk framgång, måste 

det finnas en ekonomisk anledning till att de använder feminism i sitt varumärkesbyggande. 

Det måste efterfrågas från konsumentens håll, enligt den klassiska ekonomiska regeln om 

utbud och efterfrågan. Feminism borde alltså vara någonting som efterfrågas av 

konsumenterna. Jag antar således att feminism är någonting attraktivt och att individer 

efterfrågar att konsumera feminism i form av mode och kläder. I konstaterandet av detta 

uppstod två ytterligare spår: reifikation och en feminism som eventuellt blivit mainstream och 

fått en ofarlig status. 

 

Att önska feminism i konsumtionsform går hand i hand med Lukács teori om att vi idag, när 

kapitalismen har spridit sig till alla sfärer av mänskligt liv, möts via varor och anser dem 

kunna tillfredsställa våra mänskliga behov (Lukács,1971[1923]:149). Att feminism 

eftertraktas i just materiell varuform är därmed ett exempel på reifikation och en symbol för 

kapitalismens framfart. Vi lever i ett reifierat samhälle, och efterfrågar därför feminismen i 

varuform, eftersom ett falskt medvetande är utbrett, enligt teorin. Denna önskan kan också 

placeras i Marx teori om ideologier som omedvetet påverkande människor vilket resulterar i 

att människor konstruerar eskapistiska idéer. Kanske kan efterfrågan på varor såsom i mitt 
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material tolkas som ett uttryck för eskapism? En möjlig önskan om såväl materialism som en 

enklare, förståelig feminism? 

 

Efterfrågan kan i detta fall även vara en indikator på att feminismen slagit igenom hos den 

stora massan, och blivit mainstream (ordinär). Zeisler påstår detta och förklarar det med att 

modebranschen aldrig velat veta av feminism tidigare. Feminismen måste således vara 

mainstream och accepterad i samhället, annars hade inte modebranschen vågat eller velat 

använda sig av den, enligt Zeisler (Zeisler, 2016:70). Att feminismen används av 

kommersiella företag såsom H&M och Gina Tricot, kan förstärka tanken. Likaså att Grazia 

Chiuri menar att feminism kännetecknar kvinnor idag. Om feminismen blivit mainstream kan 

det även betyda att feminismen fått en ofarlig status, eftersom att det som anses mainstream 

inte provocerar. Kawamuras teori om konsumentens allt större inflytande över 

produktionsprocessen skulle även det förstärka tanken om att feminism har fått en mer 

accepterad, ofarlig mainstream-status. 

 

7. SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  

Utifrån min ideologikritiska analys har jag urskilt två manifesterade ideologier och en latent i 

mitt material. De manifestera ideologierna är dels en humoristisk, avpolitiserad, 

enkel/avskalad och feminin feminism. Den andra manifesterade ideologin är tron på att 

feminism kan bejakas i varuform, i detta fall kläder. Den latenta ideologin är kapitalism. 

Samtliga ideologier i materialet går i nyliberal anda. Således kan materialet tolkas som ett 

nyliberalt fenomen. Materialet berättar även något om varan och feminismens tillstånd inom 

en nyliberal diskurs.  

 

7.1. En förtingligad, nyliberal, avskalad, humoristisk och feminin feminism 

En första slutsats är att mitt material kan ses som exempel på reifikation. I materialet är 

varorna besjälade med den mänskliga egenskapen feminism, och förväntas kunna tillgodose 

det mänskliga behovet av feminism. Reifikationsbegreppet understryker dock att detta är just 

en förväntan och inte någonting som faktiskt kan ske. Mitt material, och delar av den tidigare 

forskningen, befinner sig således inom ”det falska medvetandet” enligt Lukács, där 

kapitalismen har producerat denna falska förväntan som inkorporerats i människors 

medvetande. Att vi lever i ett samhälle där politik och ideologi förväntas kunna bejakas eller 

uppnås genom varor indikerar även att reifikationen vuxit sedan begreppet myntades 1923 

och nu även intar politiska områden. Detta innebär att reifikationsbegreppet bör utvecklas. 
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Lukács talar inte om att politik förväntas bejakas eller uppnås genom varor, utan sociala 

relationer och mänskliga behov. Men det verkar vara en sådan verklighet som vi lever i idag. 

Reifikationsbegreppet borde således vidgas till att inkludera även politik och ideologier.  

 

Reifikationen har i mitt material nått feminismen och genom nyliberalismen konstruerat ett 

fenomen där feminismen förtingligas. Nyliberalismen har en stor roll i görandet av detta 

fenomen på flera vis. En viktig komponent är den nyliberala, samhälleliga synen på 

förtingligande som naturligt. Nyliberalismens hegemoniska status gör att nyliberalismen och 

dess utlöpare såsom feminism i konsumtionsbar varuform, ses som normalt och naturligt. Att 

förena politik med varumärkesbyggande är likaså en viktig komponent som möjliggörs av en 

nyliberal acceptans. Enligt Zeisler har det tidigare ansetts problematiskt, cyniskt och skamligt 

att förena politik med varumärkesbyggande men i dag accepteras det i och med 

nyliberalismens och varumärkesbyggandets enorma utbredning. (Zeisler, 2016:72). Att 

feminismen förtingligas såsom i mitt material möjliggörs alltså av nyliberal acceptans och 

hegemoni. 

 

Feminismen som erbjuds i materialet är levereras i en form som inte motsvarar min teoris och 

Zeislers definition av feminism. Det är en komprimerad, destillerad och enkel version av 

feminism som ges, som inte inbegriper feminismens sociala, aktivistiska dimension och 

komplexa historia. Feminismens förståelse för samhället ryms inte heller. På grund av denna 

komprimering blir den framförda feminismen snarare en plakatåsikt och därmed mindre 

politiskt laddad. Den humoristiska tonen verkar avpolitiserande likaså genom att den medför 

en lätthet som ersätter allvaret som en politisk dimension medför. Lättheten representeras 

dock inte enbart av humorn i citaten utan även i Karl Lagerfelds uttalade åsikt om att 

feminismen ska vara lättsam. Anledningen till denna lätthet och avskalade presentationen av 

feminism finner jag i att det är ett konsumtions- och varuinriktat sammanhang. Om feminism 

ska konsumeras i varuform måste den göras attraktiv för konsumenter. Således måste den 

göras både förståelig och inte för allvarsam och tungrodd. Jag ser därmed lättheten och 

enkelheten som en funktionell åtgärd för att göra feminismen konsumtionsbar. Detta bekräftar 

Fahlgrens m. fl. tes om att politiska frågor avpolitiseras när de översätts till marknadsmässiga 

termer.  
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Femininiteten i materialet är inte genomgående för allt material. Tydligast framkommer 

femininiteten hos Dior i och med Grazia Chiuras uttalande om hon aktivt ämnar skapa ett 

feminint mode och kläderna i den feministiska kollektionen är traditionellt feminina. Chanels 

väska där budskapet ”feministe mais feminine” är tryckt, vittnar även det om att en uppenbart 

feminin stil främjas. Jag ser, som sagt, detta som problematiskt eftersom att det 

sammanbinder feminism med en specifik stil. Detta stänger tanken om att en feminist kan se 

ut hur som helst och främjar en feminin identitet till feminismen. Visserligen kan detta 

motverka fördomen om att feminister skulle vara maskulina, men det exkluderar en 

identitetsmässig mångfald. Diors budskap ”We should all be feminists” blir även det 

motsägelsefullt eftersom att det enbart är femininitet som därefter representeras. Andra 

stilmässiga identiteter än den traditionellt feminina exkluderas alltså ur begreppet feminism i 

detta sammanhang.  

 

7.2. Feminism i mode som tidsmarkör 

Att feminism används som varumärkesstrategi och i plakatmode är en trend som utgör en god 

tidsmarkör för nutiden. På grund av fenomenets beroendeställning till nyliberalismen och 

reifierade karaktär och att feminismen samtidigt tycks vara efterfrågad, kan fenomenet avläsas 

som talade för vår nyliberala samtid och feminismens position inom den. Efterfrågan på en 

konsumtionsbar feminism vittnar om varudyrkan och att ett kapitalistiskt förhållningssätt till 

feminismen tycks vara utbrett. Möjligt är att feminismen blivit mainstream såsom Zeisler 

menar och därmed fått en ofarlig status. Att feminism presenteras i offentliga, kommersiella 

rum av multinationella företag är ett faktum som talar för att så är fallet. Samtidigt så är det en 

viss typ utav feminism som presenteras; humoristisk, avpolitiserad, enkel/avskalad och 

feminin. Att påstå att feminismen blivit mainstream utifrån denna uppsats blir således felaktigt 

eftersom att det snarare är ett uttryck för feminism som materialet gestaltar, som tycks blivit 

det.  

 

7.3. En lekfull feminism är attraktiv 

Utifrån ett avpolitiserat förhållningssätt till feminism kan man förvänta sig att finna 

feminismen lite varstans och i olika former, eftersom att en avpolitisering innebär att 

feminismen inte behöver befinna sig inom politiska sfärer. Att den som i mitt material 

befinner sig inom mode och kläder är således inte förvånansvärt inom en nyliberal diskurs. En 

avpolitiserad feminism kan leka eftersom den politiska tyngden lyfts från dess axlar. Att 

konsumera varor, att bära kläder i feministiskt syfte är också enkelt och det är behagligare 
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med humor och enkelhet framför politiskt allvar. En sådan lekfull, lättillgänglig feminism tror 

jag är attraktiv om en konsument söker en feminism i varuform. Att kläderna och modet i mitt 

material efterfrågas är inte märkligt när vi lever i ett nyliberalt, kapitalistiskt samhälle. Det är 

en feminism enligt kapitalismens regler; individ och konsumtionsfokuserad. Möjligtvis kan 

lättillgängligheten även vara ett incitament för att en konsumtionsinriktad, materialistisk 

feminism kommer att öka i sitt omfång. 

 

Jag invänder dock mot att betrakta feminismen som materialet presenterar, som helt apolitiskt, 

eftersom att ordet feminism har en politisk dimension i sig. Det är snarare än mindre politisk 

feminism som presenteras och som skiljer sig från teorins definition. Det vore även 

problematiskt att avfärda materialets feministiska anspråk rakt av. En sådan inställning till 

feminism skulle eventuellt leda till en tankegång där en hierarki enligt Foucaults teori får ta 

plats. En tankegång där ett feministiskt uttryck värderas högre än ett annat. Fahlgren m.fl. 

avfärdar inte heller nyliberalismen så hårt som titeln på deras bok kan ge sken av. De menar 

att feminismen har fastnat i beklagliga nyliberala och individfokuserade 

”anpassningsstrategier”, alltså att feminismen anpassar sig till nyliberala spelregler av 

överlevnadsskäl. Men i denna anpassning menar dem att det även kan finnas en öppning- att 

ett individuellt motstånd faktiskt också är ett motstånd (Fahlgren, Giritli Nygren och 

Johansson, 2016:50).  

 

7.4. Fenomenets framtidsutsikter  

Växer kapitalismen och nyliberalismen så kommer detta fenomen antagligen att öka då dessa 

maktordningar när fenomenet. En förtingligad feminism kan därmed väntas bli en vanligare 

syn. Huruvida utvecklingen kommer te sig precis som i mitt material är dock omöjligt att 

säga. Ingen kan sia i framtiden. Men enligt Fahlgren m. fl. så vill vi människor befinna sig 

inom kapitalismen eftersom vi har attraherats av dess löften om ökad vinst och individuell 

framgång (Fahlgren m. fl:20-24). Även reifikationen kan förväntas öka eftersom den växer 

hand i hand med kapitalismen. Går det att undvika att feminism förtingligas inom det 

nyliberala samhället? Som Jay menar så förklarar reifikationen just varför kapitalismen är 

svår att motstå även fast man kanske vill. Den verkar som en osynlig kraft, som Lukács och 

Fahlgren framhäver. Därför ser jag förtingligandet som svårt att undvika utan aktivt motstånd.  

Det finns dock ingenting som talar för att feminismen inte kan existera i andra former 

samtidigt. Återigen vill jag poängtera att detta fenomen och materialet måste ses som ett 

specifikt uttryck för feminism, och inte feminism i generella termer. 
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7.5. Avslutande ord 

Genom undersökningen av processen bakom den förtingligande feminismen i materialet har 

jag förstått varför dessa kläder besvärade mig, trots att jag är precis i målgruppen för dem. 

Känslan som skavde berodde på att kläderna representerar varudyrkan och en tilltro till att 

varor kan åstadkomma mänskliga bedrifter, det vill säga en feministisk, politisk kamp i detta 

fall. Känslan som skavde berodde också på en oro för feminismen; vad ska hända med 

feminismen om den marknadsförs som en konsumtionsvara till människor? Effekten återstår 

att se. Om Lukács menade att arbetaren i fabriken är en metafor för hela 

reifikationsprocessen, så menar jag att detta modefenomen kan ses som en metafor för hur 

feminismens tillvaro kan se ut i ett alltmer kapitalistiskt samhälle; förtingligad. Uppsatsen är 

därför inte bara intressant för genusvetare utan även för den som är intresserad av varan och 

reifikationsbegreppet.  

 

7.6. Förslag till framtida forskning 

Konsumtion som relateras till feminism existerar inte bara inom mode och kläder. Jag 

diskuterade exempelvis relationen mellan smink, hudvård och feminism i min egen B-uppsats 

”Vingar som kan ’cut a man’” (Ljunggren Forsberg, 2016) och kunde där konstatera att flera 

smink- och hudvårdsanvändare ansåg deras smink- och hudvårdskonsumtion vara feministisk 

på ett eller annat vis. Jag tänker att det måste finnas fler konsumtionssammanhang som anses 

feministiska. Ett första forskningsprojekt skulle kunna vara att kartlägga konsumtionsmönster 

som associeras med feminism? Var mer existerar detta fenomen? Vidare frågor att ställa till 

det material man finner är att undersöka vilka processer och mekanismer som ligger bakom 

det. Är det kapitalismen, nyliberalismen som påverkar, likt i min undersökning? Om inte- 

vilka mekanismer och processer är det? Avslutningsvis vore det mycket intressant att veta hur 

dessa konsumtionsmönster eventuellt påverkar feminismen som politisk rörelse?  
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