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Abstract: The purpose of this essay is to show how femininity is construed in a visual

hipster discourse. The material used mainly consists of four adverts from the fashion

company American  Apparel  and  four  blogs  with  the  word  hipster  in  the  title.  The

method used is inspired by semiotics and discourse analysis and the theory is based on

feminist visual culture. Focus is placed on both a deep analysis of the images and texts

individually, and a review of the discourse and context in which they interact, in order

to discover how femininity is construed among hipsters. Throughout the course of the

analysis, gender and sexuality is a consistent focus and leads to other aspects related to

power not being prioritised. The analysis section is divided into two main areas of focus

where American Apparel is the first part and the hipster blogs the other. Each section

begins with an analysis of images and text and is concluded with a summary. In the

concluding discussion, it becomes clear that sexist images are used to represent women

primarily by American Apparel, but this stereotype is also apparent in the blogs. It is

also  clear  from the  analysis  of  the  material  that  unique  and  alternative  fashion  is

promoted. Rather than re-contextualising femininity,  the traditional objectification of

women  is  hidden  behind  the  hipster  ideal.  The  essay  concludes  with  several  brief

thoughts and discussion on whether it is possible to apply this ideal of women on a

larger part of society than just hipsters. 
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1. Inledning:

Tjejen på bilden visas mitt på en gata i vad som ser ut som ett amerikanskt småstadssamhälle. Hon

bär en rosa kjol och t-shirt med ett par bruna solglasögon på sig. Med sitt blonda hår och armarna

kramade runt sin midja utgör hon vad som verkar vara stereotypen av en helt vanlig, vit, lite passiv

amerikansk småstadstjej. Den pixlade bilden som får färgerna att se matta ut för tankarna  till ett

fotografi ur ett privat fotoalbum från 1970-talet. Den andra bilden i annonsen föreställer samma tjej

fortfarande stående mitt i gatan, med samma kläder, utan solglasögon men den här gången med sin

t-shirt uppdragen så att de nakna brösten blottas. Hon ler mot betraktaren och ser nästan lite sprallig

ut. Dessa bilder visar en av det amerikanska modeföretaget American Apparels reklamannonser från

september 2013.1 (se bild 1 i bildbilaga) Det som annonsen ska sälja är en rosa t-shirt och en rosa

tenniskjol  men  den  halvnakna  tjejen  får  mig  att  ifrågasätta  vad  som  egentligen  säljs.  Är  det

kläderna? Tjejen? Sex?

I maj i år uppmärksammades American Apparels reklamkampanjer i svensk såväl som internationell

media på grund av den kritik de fick för att vara sexistiska. Svenska reklamombudsmannen fick in

flera  anmälningar2 och  den  svenska  bloggen  Enblommigtekopp uppmärksammade  de

kvinnoförnedrande bilderna genom att  visa hur olika American Apparel framställer  kvinnor och

män  i  likadana  plagg.  Där  kvinnorna  var  avklädda  i  utmanande  poser  var  männen  påklädda  i

avslappnade  gestaltningar.3 Samtidigt  utsattes  en  av  American  Apparels  butiker  på  Götgatan  i

Stockholm för  vandalism i  form av konstgjorda skotthål4 och det  svenska klädföretaget  ByPM

parodierade  och  synliggjorde  klädkedjans  sexistiska  annonser  genom  att  framställa  manliga

modeller  i  samma  poser  och  kläder  som  de  kvinnliga.5 Detta  är  kritik  som  inte  bara

uppmärksammats i Sverige, American Apparels grundare och Vd Dov Charney har ett flertal gånger

anklagats för sexuella trakasserier mot anställda.6 Den estetik som används i reklamannonserna har

1

         http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?
i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0,         tillgång 28/11-13
2 http://www.metro.se/nyheter/american-apparel-anmals-for-sexistisk-marknadsforing/EVHmen!aZNYpveOpZy9Y/ , 

tillgång 28/11-13
3 http://enblommigtekopp.se/2013/may/de-ar-bra-pa-det-dar-med-unisex-de-dar-american-apparel-2.html , tillgång 

28/11-13
4 http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/05/21/american-apparel-butik-vandaliserad/ , tillgång 28/11-13
5 http://nyheter24.se/nyheter/internet/746017-nu-hanas-american-apparel-av-konkurrent , tillgång 28/11-13
6 http://www.nydailynews.com/news/national/american-apparel-ceo-sued-harassment-article-1.1213984 , tillgång 

28/11-13
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kritiserats på samma sätt som hipsterförknippade fotografen Terry Richardsons bilder gjorts, även

emot  honom har  det  förekommit  sexanklagelser.7 Det  är  en  svart  bild  som målas  upp  av  hur

klädföretaget och vissa män inom hipsterdiskursen representerar kvinnor. Jag kan inte låta bli att

undra hur tjejer påverkas av dessa bilder. Och vad är det som gör att American Apparel kommer

undan  med  sina  sexistiska  kampanjer?  Deras  annonsers  estetik  verkar  inte  ha  förändrats  trots

kritiken och uppmärksamheten. De anspelar tydligt på autenticitet och en hipstermentalitet med sina

unga, ”vanliga”, hippa modeller.  Då jag anser att American Apparel ingår i en aktuell hipsterdiskurs

utökades intresset för vilken kvinnobild som konstrueras inom modeföretaget till en fråga ur ett

större perspektiv, där frågan om hur femininitet konstrueras i den visuella diskursen kring hipsters

blev huvudfokus. Reklambilder agerar inte i ett vakuum utan agerar i samverkan med andra sociala

fenomen vilket måste beaktas för att  kunna se vilka diskurser som verkar i vårt samhälle. Sara

Niblock säger i boken Feminist visual culture hur:

[...]an advertisement cannot create meaning on its own- it has to be seen by viewers or

readers whose own attitudes may tally closely with those depicted in the text. This sets up

a discourse about  what  it  means to be a women in society,  and places women under

pressure to look and act like these two-dimensional representations.8

1.1 Syfte och frågeställning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur femininitet konstrueras i den visuella diskursen kring

hipsters. För att få en så stor helhetsbild som möjligt kommer hipsterrelaterade sociala kanaler så

som klädbutiken  American  Apparels  reklambilder,  utvalda  hipsterbloggar  samt  aktuella  artiklar

angående ironisk  sexism analyseras.  Uppsatsen  kommer  även diskutera  hur  denna konstruktion

påverkar unga tjejer i vårt samhälle idag. Syftet ämnas uppfyllas med hjälp av frågeställningen: 

 Hur  representeras  och  konstrueras  femininitet  i  bild  och  text  inom  de  utvalda

hipsterkanalerna, American Apparel, bloggar och artiklar?  

1.2 Material och avgränsning:

Det  primära  materialet  består  som tidigare  nämnts  av  ett  urval  av  reklambilder  från  American

7 http://www.change.org/en-GB/petitions/big-brands-stop-using-alleged-sex-offender-pornographic-terry-richardson-
as-your-photographer, tillgång 28/11-13

8 Sarah Niblock, ”Advertising” i Fiona Carson & Claire Pajaczkowska, (red.), Feminist visual culture, Routledge, 
New York, 2001, s. 297
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Apparel från senaste året där en bild och fyra bloggar där ”hipster” ingår i bloggens namn. Tre

artiklar  om  hipster  sexism  kommer  att  användas  som  sekundärt  material.  Nedan  följer  en

beskrivning av materialet samt de avgränsningar som gjorts för denna uppsats.

   1.2.1 Primärmaterial

De bilder som framförallt kommer att analyseras från American Apparels annonser är bilder på

kvinnliga  modeller  då  det  är  konstruktionen  och  representationen  av  femininitet  som  ämnas

studeras. För en så stor helhetsbild som möjligt har jag gått igenom 186 annonser från senaste året. 9

Detta för att finna eventuella samband mellan bilderna och för att få en förståelse för American

Apparels  estetik.  De  mönster  som  återkom  var  bland  annat  att  majoriteten  av  de  kvinnliga

modellerna var avsevärt mer avklädda än de manliga. Andra skillnader mellan könen var att poserna

såg olika ut beroende på manlig eller kvinnlig modell. Modellerna i annonserna, både manliga och

kvinnliga, förefaller vara runt 20 år gamla där majoriteten var icke rasifierade10. För att fördjupa

analysen har fyra av dessa 186 annonser valts ut, tre av dem innehåller två bilder per annons medan

den fjärde som endast består av en bild ingår i en bildserie som kommer beröras men ej analyseras

djupare.  Urvalet  skedde  genom  att  välja  bilder  som  påvisade  mönster  som  jag  fann  genom

överblicken. 

Valet av  hipsterbloggar har skett genom en sökning på orden ”hipster blog” genom sökmotorn

Google på internet.  De bloggar som valdes ut är bloggar som fanns med på de tre första sidorna på

Googles sökmotor. Urvalet skedde på detta sätt då Google är en av de största sökmotorerna på

internet och för att det har blivit av allt större vikt för företag etc att hamna överst på sidvisningen

vid en sökning. Genom att hamna högt upp är chansen stor att den som har gjort sökningen klickar

sig vidare till just den sidan. Fler sidvisningar och popularitet bidrar till att sidan anses mer seriös

och  autentisk.11 De  bloggar  som  kommer  att  användas  i  den  här  studien  är  hipsterishblog,

hipsterwithablog, h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d och stylelikehipster. Det förekommer förutom bilder även viss

text i två av bloggarna, texten är då skriven på engelska. Det är tjejer12 i åldrarna 15-25 som driver

9 http://www.americanapparel.net/advertising/ tillgång 12/11-13
10 Jag har valt att använda mig av ordet rasifierade för att beskriva personer med icke-vit hudfärg. Rasifiering är ett

begrepp  och  teoretiskt  perspektiv  som utgår  ifrån  att  stereotyper  formas  efter  föreställningar  om hudfärg  och
ursprung vilket får konsekvenser i människors liv. Även om ras är en social konstruktion har det använts för att
strukturera maktförhållanden där  vita  innehar privilegier  på grund av sin hudfärg på bekostnad av ”de andra”.
Begreppet har framförallt använts av postkoloniala forskare.

11 http://searchenginewatch.com/article/2066301/Ten-Tips-to-the-Top-of-Google, tillgång 3/11-13
12 Jag är medveten om att ordet ”tjej” är talspråk men finner ändå ordet passande för uppsatsens syfte. De bilder som

analyseras porträtterar kvinnor från sina unga tonår upp till mitten av 20-årsåldern. För att påvisa hur unga många av

5
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bloggarna. Tre av blogginnehavarna är från USA medan den fjärde bloggen saknar information om

innehavarens  nationalitet.  Alla  dessa  bloggar  ligger  under  den  amerikanska  internetportalen

tumblr.com som är en plattform där individer kan posta egen multimedia, bilder, text med mer men

även ”re-post” andras inlägg.13 Det innebär att de bloggar som studeras i  den här analysen inte

enbart  postar  bilder  på  sig  själva  och  sin  egen  klädstil  utan  majoriteten  använder  sig  av

inspirationsbilder som de antingen har re-postat från andra användare på tumblr eller hittat på andra

internetsidor. Det är en viktig aspekt i analysen av hur femininet konstrueras bland hipsters då det

inte alltid är självklart hur personen som har bloggen faktiskt själv ser ut. 

   

   1.2.2 Sekundärmaterial 

De  artiklar  som  ska  användas  som  sekundärmaterial  för  att  visa  på  en  motsats  inom

hipsterdiskursen, där American Apparels sexistiska reklam representerar den andra sidan, är ”The

age of hipster sexism” av Alissa Quart från 201214,  ”Hipster sexism: Just as bad as regular old

sexism, or worse?” av Kelsey Wallace från 201215 och ”The rise of hipster sexism” av Meghan

Murphy från 2013.16 Dessa artiklar behandlar ämnet ”ironisk sexism”, som myntats av Alissa Quart.

Hon  menar  att  hipsterkulturen  använder  sig  av  ironi,  citationstecken  och  paradoxer  för  att

objektifiera kvinnor. Artiklarna diskuterar också ämnet rasism inom hipsterkulturen vilket även det

är  av  vikt  för  denna  studie  då  etnicitet  är  en  maktaspekt  som måste  behandlas  i  analysen  av

konstruerandet av femininitet. 

   

   1.2.3 Avgränsning 

Då  materialet är från engelsktalande länder så som England och USA är det inom en engelsktalande

diskurs som diskussionen verkar. Jag påstår dock att den diskursen även är tydlig och viktig i hela

den västerländska kulturen då American Apparel är ett internationellt företag med butiker i många

länder. De bloggar som analyseras är tillgängliga globalt då Tumblr är en portal med  144 miljoner

bloggar17 och artiklarna som studeras är tillgängliga på internet och på så vis inte begränsade till ett

dessa kvinnor är anser jag att ordet tjej är det som bäst beskriver och fångar bildernas känsla. 
13 http://www.tumblr.com/about, tillgång 3/11-13
14 http://nymag.com/thecut/2012/10/age-of-hipster-sexism.html , tillgång 3/11-13
15 http://bitchmagazine.org/post/hipster-sexism-is-sexist-feminist-magazine-irony-culture-racism-sexism, tillgång 3/11-

13
16 http://www.herizons.ca/node/541, tillgång 3/11-13
17 http://www.tumblr.com/about, tillgång 3/11-13
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land.  Engelska  är  ett  språk  som  behärskas  av  många  nationaliteter  i  väst,  vilket  bidrar  till

spridningen av diskursen. I inledningen av uppsatsen visades även exempel på svenska artiklar som

berörde  kritiken  mot  American  Apparel,  vilket  tydliggör  diskursens  relevans  även  utanför

engelsktalande länder i väst. Då jag ämnar analysera hur femininitet konstrueras i en hipsterdiskurs

kommer genus och sexualitet att inneha störst fokus. Därav att andra faktorer inom modediskursen

så som nationell  identitet  och varumärkesbyggande utesluts  ur frågeställningen.  Även då det  är

femininitet som ska undersökas innebär inte det att andra maktaxlar så som klass, ålder och etnicitet

är underordnade denna struktur. Prioriteringen har gjorts utifrån den tidsram som finns samt att

andra studier  fokuserade framförallt  på klass redan gjorts  i  samband med hipsterkulturen.  Lika

viktigt hade dock en fördjupning av klass, etnicitet eller ålder kunnat vara, vilket under studien

måste finnas med i problematiseringen av kvinnoidealet.

1.3 Teori och metod:

Då teori  och metodval i  denna analys överlappar varandra är det svårt  att  prata om en specifik

teoridel och en specifik metod. Jag väljer dock att dela upp dem i två  huvudrubriker, ”feministisk

visuell kultur” och ”visuell analys och semiotik”, för att tydligare klargöra vilka begrepp, teoretiker

samt böcker som använts som verktyg för att besvara uppsatsens frågor. Uppsatsens material som

består  av  reklambilder,  bloggar  och  artiklar  kommer  att  analyseras  utifrån  ett  perspektiv  av

feministiska visuella kulturstudier. Visuella kulturstudier är ett tvärvetenskapligt fält som försöker

skaffa medvetenhet och ifrågasätta normativa system. Det som syns i en bild anses även ha en

underliggande nästintill osynlig mening, vilket innebär att visuell kultur är en maktfull komponent i

det komplexa system som utgör kommunikation i alla kulturer.18 

   1.3.1 Feministisk visuell kultur

I boken  Feminist visual culture  beskrivs det hur feministisk visuell kultur sätter genus, sexualitet

och makt i fokus av analysen då  dessa aspekter alltid är sammanflätade i vårt samhälles visuella

kultur.19 Denna utgångspunkt  kommer  att  bli  tongivande för  uppsatsen  då  jag ifrågasätter  fasta

identiteter och normativitet analysen igenom. Det blir också ett verktyg som kommer att användas

för att förstå hur materialet, och dess olika visuella genrer, samverkar, påverkar och samtalar med

18 Fiona Carson & Claire Pajaczkowska, (red.), Feminist visual culture, Routledge, New York, 2001, s. 1
19 Ibid, s. 1-21
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varandra inom en specifik diskurs. En feministisk synvinkel på visuell kultur vill synliggöra och

ifrågasätta sambandet mellan genus och sexualitet som vanligtvis återkommer som begränsande,

upprepande och stereotypt och hur dessa representationer påverkar människors tankar, fantasier och

känslor.20 Viktigt  att  reflektera över är hur fotografier anses vara reella och ofta framställs  som

sanning.  På  samma  sätt  som  essentiella  antaganden  om  manligt  och  kvinnligt  baseras  på  de

biologiska skillnader vi ser blir åskådare till fotografier vittnen till företeelsen på bilden och därmed

skapas ”sanningar”.21 Men genom ett  postfeministiskt perspektiv utgår feministisk visuell kultur

ifrån att genus inte är statiska identiteter utan snarare performativa och att det inte går att se på

bilder  med en  objektiv  blick.  Fotografier  är  alltid  en  del  av  maktstrukturer  och  diskurser  som

påverkar relationen mellan det som syns och den kunskap som görs.22 Då hipsterfenomenet och

American  Apparel  anspelar  på  autenticitet  och  unikhet  blir  det  nödvändigt  och  intressant  att

undersöka  hur  femininitet  konstrueras  som  sanningar  skapade  ur  ”äkta”  fotografier  och

personframställningar. 

I  studien ställs  frågan hur femininitet  konstrueras bland hipsters.  Redan från början gör jag ett

antagande  om att  genusidentiteter  som feminint  och  maskulint  inte  är  essentiella  utan  snarare

flexibla  och  föränderliga.  Detta  antagande  sker  i  samspråk  med  Judith  Butlers  teori  om

performativitet där hon menar att genus är socialt konstruerat, vilket innebär att det inte finns något

universellt manligt eller kvinnligt. Genusidentiteter uppstår genom imitation och repetition, som att

klä sig, uppträda och tala på ett visst sätt i en specifik diskurs och historisk kontext, och på så sätt

görs femininitet och maskulinitet.23 Dessa ”berättelser” om naturgivna genuskodade egenskaper är

vad  Butler  kallar  den  heterosexuella  matrisen.  Sprickor  i  den  heterosexuella  matrisen  kan  ske

eftersom imitationen är  utan ursprung och uppstår  i  själva skapandet  vilket  bidrar  till  ständiga

förskjutningar som möjliggör omkontextualiseringar av genusidentiteter.24 

   

   1.3.2 Visuell analys och semiotik

Metoden har inspirerats av Möten med bilder av Yvonne Eriksson och Anette Göthlund.25  De utgår

20 Carson & Pajaczkowska, s. 4
21 Ibid, s. 107 & 109
22 Ibid, s. 10 & 107
23 Judith Butler, Könet brinner!: texter, Natur och kultur, Stockholm, 2005 s. 92
24 Ibid, s. 92-93
25  Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur,
Lund, 2012
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ifrån  ett  genusperspektiv  och  överensstämmer  med  min  analys.  Förutom  genusperspektivet  är

kontext  och  makt  nyckelord  som hela  tiden  måste  förhållas  till.26 Hur  visuell  kultur  och  text

analyseras beror på vilket ideologiskt och teoretiskt perspektiv forskaren intar samt vilka frågor som

ställs till dessa. Bild och text måste alltid tolkas i dess respektive kontext.27  I enlighet med Eriksson

och  Göthlund  har  jag  valt  att  inte  endast  utgå  ifrån  en  metod  utan  istället  baseras  analysen  i

uppsatsen både på att ställa fler och fler frågor till bilden desto närmre den analyseras samtidigt som

det är av stor vikt att lyfta blicken och se hur den passar in i den diskurs och kontext som bilden

tillhör. Det är viktigt att se till helheten.28 Metoden till denna analys är inspirerad av både diskurs

och semiotik, med ett genomgående fokus på genus och kontext. Nedan följer en tydligare och mer

djupgående beskrivning av begreppen semiotik och diskurs. 

     1.3.3 Semiotisk bildanalys

Den semiotiska metoden går ut på att analysera hur människor kommunicerar via tecken och hur

bilder alltid påverkar och samverkar med den som betraktar bilden. Eriksson och Göthlund menar

att varje individ kan tolka tecken som bärare av mening eller ett budskap.29 En bild består således av

tecken som består av uttryck och ett innehåll. Dessutom består en bild av konventioner som kan

beskrivas som en kulturs gemensamma system där tecken har en viss mening. Det är alltså viktigt

att  ha en förförståelse för den kultur  där  bilderna figurerar.30 När en bild analyseras enligt  den

semiotiska metoden tolkas de olika beståndsdelarna i bilden var för sig, i relation till varandra och

sedan i relation till kontexten de befinner sig i. Vilket även kan beskrivas i termer som denotation

och konnotation.31 Jag ämnar använda mig av metoden för att studera hur de kvinnliga modellerna

porträtteras i reklambilderna och bloggbilderna, vilka poser använder dem? Hur ser kontrasterna ut

mot de manliga modellerna? Vad säger detta om vilken kvinnobild som konstrueras? Med hjälp av

semiotiska metoden kommer frågor ställas genom att djupgående analysera innehållet i bilden. 

För att kunna se diskursen bilderna verkar i måste jag även iaktta hur bildernas kontext ser ut. En

bild, menar Eriksson och Göthlund, existerar aldrig i endast ett  sammanhang utan alltid i flera.

26 Eriksson & Göthlund, s. 13-14
27 Ibid, s. 
28 Ibid, s. 29
29 Ibid, s. 42
30    Ibid, s. 43
31 Ibid, s. 44
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Dessa sammanhang som bildar kontexter. Det finns inre och yttre kontexter som i en bildanalys

måste beaktas. Den inre kontexten kan vara den positionering och relation som objekten i en bild

har till varandra medan den yttre kontexten handlar om i vilket sammanhang bilden förekommer i.32

Reklam och bloggar har olika villkor för hur betraktaren ser på bilden och vad för inre mening

bilden har. Men jag utgår ifrån att det finns liknande bildspråk i de olika bildgenrerna, där båda

anspelar på autenticitet. En viktig poäng är att en kontext aldrig kan vara neutral, vilket innebär att

en bild aldrig kan vara objektiv.33  Då det förekommer både bild och text i analysen kommer deras

relation att studeras för att få en mer djupgående förståelse för bilderna. Då en bild alltså aldrig i sig

kan vara neutral så måste alla relationer som bilden förekommer i och hur den är komponerad att tas

hänsyn till. 

En viktig aspekt för min analys är Erikssons och Göthlunds beskrivning av visuella fenomen som

förekommer i en cyberkontext.34 Cybervärlden är beroende av aktiva betraktare som agerar som

medskapare.  Av  vikt  är  också  hur  van  betraktaren  är  i  användandet  av  digitala  medier.  Detta

tillsammans med att internet är i ständig förändring sätter vissa specifika krav på forskaren att vara

medveten och uppmärksam i en cyberkontext.35 Bloggar är i ständig rörelse och förnyelse för att

bloggaren ska fortsätta locka till sig läsare. Utan läsare är en blogg inte i en position att påverka

andra och har då inte relevans för min uppsats. Den ständiga rörelsen medför att nya bilder och

texter  tillkommit  under  min  uppsatsperiod,  men  jag  har  inte  funnit  någon  större  förändring  i

bildspråket som varit värt att nämna. Den snabba förändringen bidrar även till att konstruerandet av

det femininitetsideal jag finner fort kan förändras eller åtminstone ruckas på. 

     1.3.4 Diskursanalys

Diskursanalys är speciellt hjälpsam vid frågor som handlar om att analysera olika typer av ”texter”

(bilder, texter, praktiker, talhandlingar och visuella fenomen) som behandlar och skapar ”sanningar”

om en kulturell företeelse. Genom att lyfta blicken och lägga ihop dessa röster kan en helhet skapas

och på sätt kan maktstrukturer synliggöras. Men denna helhetsbild är tillfällig och föränderlig vilket

innebär att den kan omförhandlas och ompositioneras. Genom att analysera flera sociala kanaler

inom hipsterdiskursen och se hur dessa samtalar har jag som avsikt att studera vilka kvinnoideal
32 Eriksson & Göthlund, s. 14
33 Ibid, s. 14
34 Ibid, s. 45
35 Ibid, s. 46
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som är rådande. Det är inte säkert att de olika rösterna är samstämmiga utan det kan även vara så att

det pågår en diskursiv kamp om det fenomen som studerats.36 Genom att även använda mig av

artiklar  skrivna  om hipster/ironisk  sexism vill  jag påvisa  en  motsats  inom hipsterdiskursen  där

konstruerandet  av  femininitet  hos  American  Apparel  kritiseras.  En  annan  viktig  del  av  en

diskursanalys är att se till det som är frånvarande i en bild. Vem tilltalas inte, vem syns eller hörs

inte är viktiga frågor för synliggörandet av hur relationer och maktförhållanden ser ut mellan olika

tecken inom diskursen.37 

1.4 Tidigare forskning:

Tidigare forskning om femininet inom gruppen hipsters har varit svårt att finna. Den forskning som

gjorts har framförallt behandlat klass, konsumtion och identitetsskapande. Något fokus på genus har

där  inte  varit  närvarande  men  i  ovetenskapliga  artiklar  har  hipsters  ofta  definierats  som män.

Journalisten Mark Greif som skrivit boken What was the hipster har även skrivit många artiklar om

hipsters där han diskuterat hipsters som ett medelklassfenomen där majoriteten är vita män. Han

nämner även kvinnor men att de tagit del av hipsterscenen senare än män.38 Då varken tidigare

forskning eller artiklar om hipsters behandlat frågan om hur femininitet konstrueras kommer denna

uppsats att studera fenomenet ur ett nytt perspektiv. 

Även  inom  den  modevetenskapliga  forskningen  har  hipsters  varit  frånvarande,  däremot  har

forskning om kläders relation till kroppar och identitetsskapande genom bloggar varit relevant för

den här uppsatsen. En artikel som blir väsentlig i analysen av de utvalda bloggarna är kultur och

modevetaren  Agnes  Rocamoras  ”Personal  fashion  blogs:  Screens  and  mirrors  in  digital  self-

portraits” där hon diskuterar hur bloggar är en del av tjejers identitetsskapande genom kläder. Hon

menar att modebloggar är ambivalenta på det sätt att bilderna som publiceras både reproducerar den

femininitet som går ut på att erkännas endast genom sitt utseende samtidigt som den ger kvinnor en

egen röst, en sfär av tjejer för tjejer samt att modebloggar möjliggör andra representationer av det

moderiktiga.39 Sociologen Joanne  Entwistle  som fokuserat  på  mode,  genus  och sexualitet  i  sin

36 Eriksson & Göthlund, s. 47-48
37 Ibid, s. 48
38 Mark Greif, New York Magazine, http://nymag.com/news/features/69129/index3.html, tillgång 3/12-13
39 Agnes Rocamora, ”Personal fashion blogs: Screens and mirrors in digital self-portraits” i Fashion theory, Volume 

15, Issue 4, 2011
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forskning har i boken The fashioned body studerat relationen mellan kropp och klädesplagg.40 Till

den här uppsatsen kommer avsnittet ”Fashion, adornment and sexuality” användas för att analysera

klädernas roll på tjejernas kroppar i bilderna. Entwistle menar att kläder bidrar till ett erotiserande

av  kroppar  genom  att  tillföra  spänning  och  mystik.  Tidigare  forskning  som  behandlar

vardagsrealism och autenticitet inom modefotografi hämtas från boken Fashion as photograph av

Eugénie Shinkle, som är universitetslektor i fotografiteori, där kapitlet ”Reassessing the real” blir

ett viktigt samtal i konstruerandet av femininitet inom den autentiska estetik som förekommer både

bland American Apparels annonser men som även är ett viktigt inslag bland bloggar.41

I  artikeln  ”Look how sexist  our  advert  is”  analyserar  lingvisten  Wolfgang Falkner  sexism och

kvinnliga stereotyper inom reklam. Liksom de artiklar som behandlar ironisk sexism anser Falkner

att sexism inom reklam idag fortfarande existerar, han menar dock att den uppstått i nya former som

inte  är  lika  uppenbara  som  tidigare.42 Det  blir  ett  intressant  och  viktigt  samtal  som  kommer

användas för att diskutera sexism inom gruppen hipsters. Den blir även intressant i analysen av

American Apparels reklambilder. I feministen och författaren Natasha Walters bok  Living dolls:

The return of sexism påstår hon att sexismen mycket tydligt existerar i dagens samhälle även om

den  har  ändrat  form43.  Hon  diskuterar  även  vilken  slags  femininitet  som  idealiseras  och

normaliseras vilket blir intressant i analysen av både reklambilder, bloggar och artiklar om ”hipster

sexism”. Då femininitet är en viktig del av identitetsskapande kommer tidigare forskning om detta

ämne att  vara av intresse och vikt.  Boken  Feminism and youth culture  av kulturvetaren Angela

McRobbie diskuterar  flickors  medverkande och identitetsskapande inom subkulturer,  vilket  hon

menar saknats inom tidigare ungdomskulturforskning.44 Då uppsatsens syfte är att studera vilken

femininitet som konstrueras bland kulturen hipsters kommer denna bok användas till att analysera

hur feminint identitetsskapande konstrueras inom subkulturer. 

Då hipsters är ett samtida fenomen som dessutom får påstås vara en flytande och rörlig benämning

40 Joanne Entwistle, The fashioned body: fashion, dress and modern social theory, Polity Press, Cambridge, 2000 
41 Eugénie Shinkle, (red.), Fashion as photograph: viewing and reviewing images of fashion, I.B. Tauris, Londo, 2008

42 Wolfgang Falkner, ”Look how sexist our advert is: The postmodernization of sexism and stereotyped female role
portrayals  in  print  advertisements”  i  boken  Friedrich  Ungerer  (red.), English  media  texts,  past  and  present:
language and textual structure, Benjamin, Philadelphia, PA, 2000

43 Natasha Walter, Living dolls: the return of sexism, Virago, London, 2010 
44 Angela  McRobbie,  Feminism  and  youth  culture:  from  "Jackie"  to  "just  seventeen",  Macmillan  Education,

Basingstoke, 1991 
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på en grupp människor så har forskningen än så länge varit relativt frånvarande. Däremot, som syns

på de artiklar som används i analysen, så har det skrivits en hel del om hipsters i tidningar och

magasin. För att få en förståelse för hipsters som fenomen och grupp där fokus är på identitet och

klass  har  professorerna  i  marknadsföring,  Zeynep  Arsel  &  Craig  J.  Thompson  artikel

”Demythologizing  Consumption  Practices:  How  Consumers  Protect  Their  Field-  Dependent

Identity Investments from Devaluing Marketplace Myths” använts.45 För att sätta min forskning i ett

sammanhang och få förståelse för begreppet hipster har artikeln ”How hipsters practise food-based

resistance  strategies  in  the  production  of  identity”  av  lektorn  i  marknadsföring  och

konsumtionskultur James, M, Cronin, lektorn i hälsa och diet forskning Mary, B, McCarthy och

professorn i socialpolitik Alan, M, Collins agerat som källa. 

1.5 Hipsters:

Vad är då en hipster? Går det att kalla hipsters för en grupp eller subkultur? Fenomenet hipster har

varit aktuellt i västvärldens media under de senaste tio åren. Det har skrivits artiklar om dem, de har

förknippats med vissa butiker, maträtter och områden. Men ändå verkar ingen vilja kalla sig för en

hipster.  Fenomenet  är  ändå  en  så  pass  dominerande  kultur  för  många  unga  och  vuxna.

Populärkultur, livsstilar och mode inspireras och influeras av begreppet vilket gör det till ett viktigt

fenomen i vår samtid att analysera. Den här uppsatsen kommer dock inte att gå ut på att diskutera

vad en hipster är eller fastställa huruvida det är en subkultur eller ej,  däremot är det viktigt att

förhålla  sig  till  begreppet  för  att  överhuvudtaget  kunna  få  svar  på  min  fråga  hur  femininitet

konstrueras bland hipsters. Frågan baseras på att det finns ett fenomen kallat hipsters där en viss typ

av femininitet och maskulinitet konstrueras. Nedan följer en beskrivning av begreppet och hur jag

kommer förhålla mig till hipster som fenomen i resten av analysen. 

Zeynep Arsel & Craig J. Thompson beskriver  att begreppet hipster började användas i media år

1994 i amerikanska tidningar och syftade då på en grupp som uppstod i stadsdelen Williamsburg,

New York. De ansågs i allmänhet vara en alternativ kultur som saknade koppling till någon form av

social kritik.46 Efter att fenomenet började diskuteras mer och mer inom media blev det också mer

45  Zeynep Arsel & Craig J. Thompson ”Demythologizing Consumption Practices: How Consumers Protect Their Field-

Dependent Identity Investments from Devaluing Marketplace Myths” Journal of Consumer Research 37, 2011
46 Ibid, s. 795
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kopplat till indierörelsen gällande mode, musik och konst. I och med detta användes hipsterkulturen

som  ett  sätt  att  göra  indiekulturen  mer  kommersiell.  Detta  gjordes  till  exempel  genom

livsstilsmagasin som  Vice. Magasinen började attrahera mindre företag och DIY (do-it-yourself)-

märken som ville ha reklam i tidningen. Vid ungefär samma period började butiker som American

Apparel och Urban Outfitters samarbeta med klädmärken och skivbolag kopplade till indierörelsen

och blev i och med detta allt mer populära. Arsel och Thompson beskriver denna utveckling som att

”Hipster becomes a culture brand for indie.”47  Ju mer hipsters exponerades, desto mer satir och

kritik började dyka upp. Det släpptes böcker som hånade kulturen, bloggar som förlöjligade hipsters

skapades  och  ett  antal  filmer  med  hipstersatirer  blev  mycket  populära  på  internetsidor  så  som

Youtube. Satiren fokuserar främst på att framställa hipsters som lättpåverkade personer som, istället

för att skapa själva, köper ett färdigt paket av ”coolhet”.48 ”Coolhet” här med betydelsen någon som

vill framställa sig inneha ett högt kulturellt kapital om indie. Arsel och Thompson menar alltså att

hipstern härstammar från indiekulturen, men att det blivit ett epitet som innebär detsamma som att

vara en wannabe. 

I sin artikel om hur hipsters matpraktiker skapar en gemensam identitet definierar James Cronin,

Mary McCarthy och Alan Collins hipsters som ett idag globalt erkänt konsumtionskollektiv. De

fortsätter sin definition med att detta kollektiv använder sig av ett bohemiskt synsätt där en viktig

aspekt  är  att  motsätta  sig  mainstreamkonsumtion  som  en  del  av  sitt  stilistiska  gemensamma

uttryck.49 Författarna presenterar sedan definitioner andra har gett hipsters. Thomas Frank beskriver

hipsters med orden avant-garde, i 20-årsåldern, arbetar hårt för att utveckla en unik individualitet

och har en alternativ stil. Lauren Alfrey menar att hipsters är en förlängning av bohemer och indie,

vilket återkommer hos många andra författare. Även Alfrey pratar om att hipsters uppstod i New

York, men hon pratar om stadsdelen Brooklyn till skillnad mot Arsel och Thompson som nämner

Williamsburg. Hon fortsätter med synen att hipsters är emot mainstream och föredrar autentiska

produkter  som  säljs  genom  småskaliga  och  lokala  butiker.  Den  satiriska  boken  The  hipster

handbook  av  Lanham,  Nicely  och  Bechtel  menar  att  hipsters  till  mestadels  är  ett

medelklassfenomen.50 Genom dessa olika förklaringar vad som gör en hipster fastställer författarna

47 Arsel & Thompson. s. 796
48 Ibid
49   James, M, Cronin, Mary, B, McCarthy, Alan, M, Collins, ”How hipsters practise food-based resistance strategies in

the production of identity”, i Consumption markets & culture, Volume 17, Issue 1, 2014, s. 3
50 Ibid, s. 6
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att  det  är  komplicerat  att  studera  ”äkta”  hipsters  eftersom  deras  stil  är  så  populär  men  även

mytologiserad, vilket bidrar till att gruppgränserna är mycket genomträngliga och möjligheter till

deltagande och imitation är tillåtande.  Tillsammans med dessa definitioner av vad en hipster är

avslutar de med att konstatera att de ser hipster som en etikett på en oklar indiekonsumtionskultur.51 

En enhetlig klädstil eller musiksmak verkar inte vara det som definierar hipsters som grupp, snarare

är det en strävan efter att vara unik och uppdaterad. Alla dessa texter diskuterar hipsters som en

definitivt existerande grupp människor oavsett om personer själva kallar sig för hipsters. Som jag

nämnde  tidigare  kommer  jag  inte  att  analysera  huruvida  hipsters  är  en  gemensam  subkultur/

konsumtionsgrupp eller kultur. Men jag utgår ändå ifrån att fenomenet finns. Oavsett om det är

sociala  medier  som  skapat  kulturen  så  är  den  och  har  varit  ständigt  närvarande  inom  den

västerländska  populärkultur  senaste  tio  åren.  Jag  anser  att  diskursen  om  hipsters  är  så  pass

närvarande  att  det  kan  ha  en  påverkan  på  tjejers  identitetsskapande  och  därför  är  relevant  att

studera.

1.6 Reflexivitet:

Min egen anknytning till hipsters är relativt nära då jag bor i Stockholm, befinner mig i mina övre

20 och brukar indiepopulärkultur. Hipster som fenomen har varit mycket närvarande i artiklar jag

läst, i skämt som varit på deras bekostnad, butiker och nattklubbar jag regelbundet besöker som på

ett eller annat sätt förknippats med fenomenet. Det har under de senaste tio åren varit ett ständigt

återkommande  ord  som  varken  jag  eller  någon  jag  känner  har  velat  förknippas  med.  Jag  är

medveten om att det skulle kunna vara svårt att förhålla sig objektivt till ett forskningsobjekt som

man står nära då det för min del finns vissa förutfattade meningar. Men jag anser det även vara

positivt då en viss kunskap och förförståelse för kulturen redan finns. Speciellt då hipsters som

subkultur  är  svåra  att  definiera,  eftersom en ovilja  att  förknippas  med denna benämning finns.

Sociologen och genusvetaren Beverly Skeggs beskriver hur etnografisk feministisk forskning alltid

har fokus på erfarenhet, medverkande, mening och att alltid se till kontexten.. En hållning som är

relevant även bland andra metoder.  Men det som framförallt kännetecknar feministisk etnografi är

att den har ett fokus på reflexivitet och genus. Hon menar att genom att alltid ta ett ansvar för hur

maktrelationer och positioner ser ut så kan en feministisk forskare alltid inneha medvetenhet och på

51 Cronin, McCarthy & Collins, s. 7
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så sätt alltid ställa sig frågan i vems intresse analysen görs.52 Jag menar att genom att förhålla mig

till  tidigare forskning,  angivna teorier,  metodval och studiens resultat  kan god validitet  uppnås.

Genom  att  klargöra  min  positionering  och  relation  till  material  och  ideologi  kommer  en

medvetenhet att kunna uppehållas studien igenom. 

1.7 Disposition:

Analysen är uppdelad i två huvudkategorier där den första delen innefattar fyra kampanjbilder från

modeföretaget  American  Apparel  och  den  andra  delen  består  av  fyra  hipsterbloggar.  American

Apparels  reklamannonser  analyseras  var  för  sig  och  avslutas  sedan  med  en  sammanfattning.

Hipsterbloggarna är uppdelade i tre underrubriker där olika kvinnliga stereotyper analyseras och

delen  avslutas  sedan  med  en  sammanfattning.  Bilder  och  text  kommer  att  analyseras  med

inspiration från semiotik och diskursanalys. Analysen avslutas med en jämförande slutdiskussion

mellan  hur  American  Apparel  och  hipsterbloggarna  konstruerar  femininitet  samt  några  korta

avslutande reflektioner. 

52 Beverly Skeggs, ”Feminist ethnography”, I: Atkinson, Paul, (red), Handbook of ethnography, London: Sage, 2001, 
s. 121
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2. Analys:

2.1 American Apparel

Nedan kommer en analys inspirerad av semiotik och diskursanalys att utföras på fyra annonser från

American  Apparel,  som framöver  kommer  benämnas  som  AA,  från  senaste  året.  Innan  dessa

exempel  på  hur  AA representerar  femininitet  i  sina  reklamannonser  ges  så  presenteras  en  kort

beskrivning om hur de själva ser på sina kampanjer och sitt företag. 

AA beskriver på sin hemsida hur deras reklam ska ses som en del av deras identitet då de anser den

vara synonyma med sitt företag. Majoriteten av det kreativa arbetet sker i deras egna lokaler, där

även allt annat jobb inom företaget sköts. Den estetik som AA gjort sig känd för är oretuscherade

bilder på modeller som de hittar runt om i hela världen. De använder sig av modeller från sina egna

butiker, folk de sett på gatan eller människor som de fått tips om.53 AA är mycket noga med att de

kämpar  för  mänskliga  rättigheter,  genom  att  anordna  kampanjer  för  homosexuella,  använda

transpersoner som modeller, ha bra villkor för sina anställda inom textiltillverkningen och arbeta för

hållbar utveckling. De är stolta över att inte ha flyttat över sin textiltillverkning till länder i tredje

världen  utan  istället  utvecklat  bra  löner  och  villkor  för  sina  anställda  i  Nordamerika.54 AA

framhåller tydligt hur de kämpar mot dessa olika orättvisor, men det finns inget på deras hemsida

som beskriver hur de arbetar för jämställdhet mellan könen. Detta blir intressant i analysen av deras

reklambilder som lever på sin myt om autenticitet och ”vanliga” människor. 

   2.1.2 ”Men's shirts” 

April 201355 (se bild 2 i bildbilaga)

Annonsen består av två svartvita bilder ovanpå varandra som föreställer en ung, vit tjej. På båda

bilderna bär hon en öppen skjorta utan någonting under. Hon är fotograferad från midjan och uppåt

och man anar hennes bara bröst under den öppna skjortan. Det ser inte ut som att hon bär några

byxor då ingen byxlinning syns. Hon håller tag i skjortkragen med båda händerna och tittar på båda

bilderna in i  kameran. På bild ett  anas ett  litet  leende medan hon på bild nummer två ser mer

allvarlig ut med halvöppen mun. Bilderna är fotograferade mot en vit vägg och hon ser inte speciellt

53 http://www.americanapparel.net/aboutus/  , tillgång 12/11-13
54 Ibid
55 http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9473&n=123  , tillgång 12/11-13
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stylad ut med utsläppt hår. Ljuset är hårt och fokuserat på kroppen. Bilden går i det oretuscherade

temat som AA använder sig av. Däremot blir det svårare att förstå varför en ung tjej porträtteras i

något som enligt texten är en mansskjorta. AA har unisexkollektioner, vilket skulle kunna vara ett

svar på frågan ovan. Bredvid varje reklam finns det en länk som heter ”What they´re wearing”

vilket innebär att det går att klicka sig vidare till AA's webshop för att köpa plaggen. Under denna

bild finner vi att det hon ska ha på sig är en ”Stripe nylon tricot triangle bikini”, vilket är ett plagg

som inte syns i reklamen. Möjligtvis har hon på sig dessa bikinitrosor utanför bild. 

Modellens blick som tittar rakt in i kameran och fotografiet som är beskuret vid midjan bjuder in

betraktaren att delta i bilden. En blick som möter kameralinsen har enligt Eriksson och Göthlund

traditionellt haft innebörden av makt, men de menar också att blicken inte kan bedömas enskilt utan

det är viktigt att studera hur resten av bilden och kroppen är komponerad. Den mötande blicken kan

även verka som ”the come on look” vilken vanligtvis återfinns inom pornografin.56 Genom den

öppna skjortan som halvt blottar  hennes bröst, hennes något vridna kropp och den halvt öppna

munnen är det svårt att tolka blicken som något annat än sexuellt inbjudande. Trots att AA säljer

unisexkläder bidrar den halvnakna tjejen i den öppna skjortan snarare till associationen; en sexig tjej

i sin pojkväns skjorta. Titeln till annonsen, ”Men's shirt” bidrar även den till tolkningen att skjortan

är menad för en man. Annonsen som sägs sälja skjortor för män blir besynnerlig i och med att

länken till vad den kvinnliga modellen bär sägs vara en bikini. 

   2.1.3 ”Sweatshop-free one pieces” 

Juni 201357 (se bild 3 i bildbilaga)

Även denna reklam består av två svartvita bilder ovanpå varandra som föreställer en ung, vit tjej.  I

denna annons finns även en text bifogad till bilderna. På bild nummer ett bär tjejen en svart body

utan  någonting  annat.  Hon  är  fotograferad  rakt  framifrån  och  hon  håller  händerna  i  midjan.

Ansiktsuttrycket ser nästan likgiltigt ut med halvslutna ögon. Bakgrunden är enkelt grå. Även bild

nummer två har samma miljö men nu befinner sig modellen med ryggen mot kameran där hon tittar

över  axeln  med  huvudet  snett  böjt  nedåt.  Blicken  tittar  uppåt  rakt  in  i  kameran.  Det  enda

klädesplagg som modellen bär på denna bild är ett par svarta trosor som är halvt neddragna över

56 Eriksson & Göthlund, s. 68
57 http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=2  , 

tillgång 12/11-13
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rumpan. Över hennes rygg sveper det långa utsläppta håret. Ljuset på båda bilderna ser ut att vara

en hård blixt riktad rakt på modellen. Texten som står vid sidan om bilderna har rubriken ”Meet

Dana”. Här beskrivs vem hon är, var hon är uppvuxen, hennes intressen och vad hon gör idag.

Åskådaren får veta att Dana är från Kanada där hon vuxit upp med en pappa i bilbranschen vilket

bidragit till att hon kan allt om bilar. Vidare får betraktaren veta att hon älskar strippkläder, musik

och film. Texten beskriver hur hon i skolan skolkade mycket för att istället röka marijuana och att

hon precis slutat sitt jobb som servitris för att förhoppningsvis få fortsätta en modellkarriär hos AA.

Under  ”What  they´re  wearing”  finns  en  länk  till  klädesplagget  ”Cotton  spandex  jersey  basic

bodysuit” med en bild på samma modell i bodyn. 

I första bilden poserar modellen med blicken riktad rakt in i kameran med kroppen fotograferad rakt

framifrån med händerna bestämt satta i midjan. Denna bild skulle kunna förespråka kvinnan som

subjekt där hon utmanar den manliga blicken. Men, som Eriksson och Göthlund påpekar, blir det i

denna annons uppenbart hur en bild måste tolkas i sin kontext. Den första bildens innebörd måste

sättas i samband med den andra bilden i annonsen samt den text som finns bifogad.58 I den andra

bilden bidrar den nakna kroppen med rumpan som halvt syns, till en sexuellt laddad invit. Precis

som i  den  förra  annonsen understödjer  modellens  posering  hur  åskådaren  kommer  att  betrakta

bilden. Förutom de halvt neddragna trosorna gör huvudet på sned, och att hon fotograferas bakifrån

att hon representeras som ett sexuellt objekt.59 Texten som beskriver vem Dana är bidrar till  att

betraktaren får lära känna henne och hon blir mer än bara en passiv modell. Hon beskrivs som en

tjej som älskar att klä sig sexigt, hellre förbrukade droger än att gå i skolan och är uppvuxen i en

arbetarfamilj. Texten bidrar till tolkningen att Dana säljer en hel livsstil. Kläderna hamnar snarare i

bakgrunden och blir  en detalj  på den erotiska kroppen.  Informationen som ges i  texten gör att

kläderna och poseringen framstår som hennes val, ett val som är en del av hennes personlighet

snarare än en tillsägelse av en fotograf eller stylist.  Hon framstår som en ”vanlig” tjej som AA

möjligtvis sett på gatan eller blivit rekommenderad. Kate Rhodes beskriver hur visst modefotografi

sedan 80-talet utvecklats i samband med den postmoderna världen till att använda sig av ”äkta”

människor som modeller. Detta var en motreaktion mot perfekta modeller i traditionellt mode vilket

också har gjort att vardagsmode har placerats som alternativt eller anti-mode.60  Men hon påpekar

58 Eriksson & Göthlund, s. 45
59 Ibid, s. 68-69
60 Kate Rhodes, ”The elegance of the everyday”, i boken Shinkle Eugénie, (red.), Fashion as photograph: viewing and

reviewing images of fashion, I.B. Tauris, Londo, 2008, s. 200
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att dessa vanliga och äkta människor på ett sätt endast är ett nytt ideal som genom sitt påstående att

vara äkta blir komplext och svårare att ta på.61 Fortfarande är modefotografierna artificiella på så

sätt att moderedaktörer, fotografer osv väljer vilka människor som passar in i det ”äkta” idealet.62   

   2.1.4 ”The men's brief” 

Oktober 201363 (se bild 4 i bildbilaga)

Denna bild ingår i en bildserie som består av fem bilder där fyra stycken är svartvita förutom bilden

som analyseras  mer närgående vilken  är  i  färg.  Denna reklambild innehåller  även den en text.

Bilden föreställer en vit man som ligger på rygg i en säng med vita fluffiga sängkläder. Mannen bär

en grå t-shirt  och ler  lite  smått.  Bilden är  beskuren vid hans midja.  Gränsle  över  den manliga

modellen står  vad som föreställer  fotografen.  Med nakna ben och fötter  samt  nerdragna trosor

förstår åskådaren att fotografen är en kvinna. Den manliga modellen håller i fotografens ben och

riktar  blicken mot vad som verkar  vara fotografens  nakna könsorgan.  Texten som har  rubriken

”Meet Homer” beskriver precis som i annonsen innan var han vuxit upp, hans intressen och hans

drömmar.  Homer  är  uppvuxen  på  Manhattan  och  jobbar  för  tillfället  på  en  PR-byrå  som han

planerar  att  säga  upp  sig  ifrån  för  att  syssla  med  sin  stora  passion  i  livet,  som är  fotografi.

Åskådaren informeras även om att  bilden är fotograferad i Homers egna lägenhet. 

Återigen  skapar  AA känslan  av  att  den  ena  modellen,  här  den  manliga,  inte  är  en  passiv,

objektifierad modell som syns på bilden utan betraktaren får lära känna människan och till och med

bli inbjuden till denna helt vanliga persons lägenhet. Precis som Rhodes påpekade så menar även

Eugénie  Shinkle,  författare  till  boken  Fashion  as  photograph, att  trenden  realism  inom

modefotografi  egentligen bara  är  ett  nytt  marknadsföringsknep för  försäljning inom en samtida

diskurs som upphöjer det autentiska.64 Denna bild på en manlig modell finns med i analysen för att

tydliggöra skillnaderna mellan hur AA representerar kvinnor  och män.  Det  som gör denna bild

speciellt intressant är hur AA lyckas få kvinnan i bilden, som knappt är synlig att framställas som ett

sexobjekt.  Annonsen föreställer en manlig modell  som ska sälja en t-shirt,  poseringen han intar

liggande i sängen med en blick som inte möter kameran skulle kunna tolkas som utsatt. I en analys

av fotografier är det lika viktigt att se till det som saknas i bilden, Eriksson och Göthlund menar att
61 Rhodes, s. 212
62 Ibid, s. 205
63 http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9668&n=15 ,tillgång 12/11-13
64 Shinkle, s. 217
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det är av vikt för att synliggöra maktförhållanden.65 Som nämndes tidigare bidrar kameravinkeln till

vems  perspektiv  betraktaren  intar.  I  det  här  fotografiet  bjuds  betraktaren  in  till  fotografens

perspektiv vilket skulle kunna medföra en känsla av maktövertag. Speciellt då betraktaren står över

och tittar ned på modellen. Men genom att visa ett par neddragna trosor, den manliga blicken som

dras  till  det  nakna  könsorganet  och  att  Homer  är  påklädd  flyttas  återigen  den  objektifierade

positionen över till kvinnan. Här omvänds maktperspektivet till att betraktaren, som föreställer en

kvinna, bokstavligt blir avklädd och återigen sexualiserad vilket gör henne ofarlig. Att endast visa

kvinnliga  kroppsdelar  är  en  visuell  strategi  för  att  frånta  kvinnans  makt,  en  strategi  som ofta

återkommit inom bildtraditionen. Eriksson och Göthlund menar att bilder som denna är ännu ett sätt

att representera kvinnan som objekt, genom att inte porträttera kvinnans ansikte reduceras hon till

en kroppsdel som är tillgänglig för den manliga blicken.66

   2.1.5 ”Made in USA t-shirts and sunglasses” 

Maj 201367 (se bild 5 i bildbilaga)

Annonsen består av två färgbilder ovanpå varandra vilka återigen föreställer en ung, vit tjej. Intill

fotografierna finns även en text bifogad. På båda bilderna bär tjejen en röd t-shirt utan något annat

plagg till, på bild nummer ett har den åkt upp så hennes ena skinka anas. Fotografiet besitter, liksom

de andra annonserna, den oretuscherade estetik AA gjort sig känd för. Bilden är fotograferad mot en

vit vägg med ett hårt ljus riktat rakt på modellen. Hon har utsläppt, rufsigt hår och hennes hud har

en rödaktig lite flammig ton. På första bilden är tjejen placerad med ryggen mot kameran men

huvudet är vänt mot kameran genom att titta fram över axeln, vilket gör att blicken ser in i kameran

lite snett underifrån. Armarna håller hon framför sin kropp mot väggen vilket bidrar till att hon inte

tar upp mycket plats på bilden. Ansiktsuttrycket är intetsägande utan leende. På den andra bilden

står modellen vänd med ena sidan mot väggen och låter sin ena hand hänga utmed kroppen medan

den andra vilar mot hennes kind. Hennes kroppsposition är lätt bakåtlutad så huvudet hamnar lite

snett och hennes långa hår svallar ned på hennes rygg. Ansiktsuttrycket ser återigen uttryckslöst ut

men även nu tittar modellen rakt in i kameran.  Återigen är en text med rubriken ”Meet Beatrice”

bifogad, där åskådaren får lära känna denna 24-åriga tjej från New York. Beatrice är konststudent

men på fritiden tycker hon om att spela biljard, måla och skriva noveller. Hennes namn kommer
65 Eriksson & Göthlund, s 48
66 Ibid, s. 68
67 http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9502&n=117&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0  , 

tillgång 13/11-13
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från Dantes roman Den gudomliga komedin. Länken ”What they´re wearing” visar att plagget hon

bär heter ”Power washed tee”. På bilden till den länken syns en fullt påklädd manlig modell i en

likadan t-shirt. 

Bilderna  som är  pixlade  bidrar  tillsammans  med det  hårda  ljuset,  den  nakna bakgrunden  samt

modellens  oretuscherade  utseende  till  AA's  strategi  att  visa  ”äkta”  människor. I  sin  artikel  om

streetstylemode beskriver  Agnés Rocamora  och Alistair  O´Neill  hur  gatumodet  som framförallt

förknippats med indiemagasin som I:D och The Face flyttat in i studios där gatan får representeras

av den vita väggen.68 Den vita bakgrunden får samma mening av äkthet och trovärdighet som de

tidigare streetstylebilderna hade. Betraktaren kan nu själv fylla i den vita omålade bakgrunden med

egna betydelser och meningar, vilket hen även tillåts göra med den ostylade modellen.69 Men även

Rocamora  och  O´Neill  menar,  liksom  tidigare  författare  som  behandlar  vardagsmode,  att

mångfalden av ”äkta” människor förbises för ett ideal som representeras av den traditionella, i väst

modefotografi, unga skönheten.70 Precis som i tidigare annonser från AA där kvinnor porträtteras så

gör poseringen och avsaknaden av kläder att hon uppfattas som passiv och sexualiserad. Att hon

fotograferas  bakifrån  och  att  hon  håller  armarna  framför  sin  kropp  gör  att  hon  framstår  som

hopkrupen och som Eriksson och Göthlund poängterar innebär denna positionering att kvinnan ska

göras medveten om att hon alltid betraktas ur någon vinkel.71 Som i annonsen ”Men's shirts” gör

länken till  vad  modellen  bär  reklambilden besynnerlig.  Då den kvinnliga  modellen  porträtteras

halvnaken i t-shirten syns männen som presenteras under länken till plagget i samma t-shirt men

fullt påklädda. 

   2.1.6 Sammanfattning

AA riktar sig till båda könen och säljer även klädmodeller som är unisex, men annonserna och en

överskådlig genomblick tydliggör skillnader mellan hur könen representeras. Med ett fåtal undantag

så är  de kvinnliga modellerna mer lättklädda än de manliga.  Kvinnorna poserar  i  större  mån i

sexualiserade poser så som att de särar på benen, står på alla fyra på golvet, har händerna i håret, de

är oftare fotograferade bakifrån där de kikar fram över axeln, de porträtteras som att de tar av sig

68 Agnés Rocamora & Alistair O'Neill, ”Fashioning the street”, i boken Shinkle Eugénie, (red.), Fashion as  
photograph: viewing and reviewing images of fashion, I.B. Tauris, London, 2008, s. 197

69 Ibid, s. 197
70 Ibid, s. 193
71 Eriksson & Göthlund, s. 197
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sina kläder eller knäpper upp sina byxor, de poängterar sexualiserade kroppsdelar som rumpa,  bröst

och nakna ben. Männen fotograferas generellt  rakt  framifrån,  är  mer påklädda,  poserna är  mer

avslappnade och de ler oftare på bilderna. Men som exemplet med annonsen  ”The men's brief”

visar  så  lyckas  AA att  sexualisera  kvinnan  även  då  den  manliga  modellen  porträtteras  i  en

positionering som traditionellt  skulle  kunna representera passivitet.  Som annonserna  synliggjort

förekommer alla de kvinnliga modellerna i lättklädda, objektifierade, sexualiserade positioner. De

har  fotograferats  i  traditionella  positioner  där  sexuellt  laddade kroppsdelar  poängterats,  blicken

använts som sexuellt inbjudande, kroppen framställts som ett alltid betraktat objekt och endast visat

vissa kvinnliga kroppsdelar som bidragit till att avhumanisera modellen. Ett medvetet bortval av

fotografens betydelse för bildernas innehåll har gjorts men det är en faktor som skulle kunna vara

relevant att analysera. 

Wolfgang Falkner menar i sin artikel om hur sexism inom dagens reklam fortfarande existerar men

används i andra former än tidigare att reklammakare hittat nya subtilare sätt att fortsätta reproducera

sexistiska stereotyper.72 Han beskriver hur feminismen som genom åren kritiserat reklam för sexism

bidragit till att det idag är svårt att sälja tex en bil med en lättklädd kvinna. Istället har en strategi

som Wolfgang kallar  ”postmodernization” uppstått  som innebär  att  genom ironi  och lekar  med

existerande attityder ”gömma” sexism inom reklam. Därför är det viktigt att analysera den diskurs

som annonsen ingår i.73 Som analyserna av bilderna visat använder sig AA av en vardagsestetik där

”äkta” människor används som modeller. De poängterar detta själva på sin hemsida men det syns

även i de oretuscherade bilderna. AA framhåller sina riktiga modeller än mer genom texterna som

finns bifogade i annonserna. De presenterar modellerna som vanliga, men ändå hippa unga, vita

människor. Texten bidrar till känslan av att personerna på bilderna inte är objekt utan betraktaren får

lära  känna personen bakom kroppen. Den autentiska estetiken speglar även fenomenet hipsters.

Som beskrevs i inledningen är det just strävan efter att vara unik och autentisk som framförallt är

gemensamt  för  hipsters.  Modellerna  i  annonserna  beskrivs  alla  förbruka  någon  form  av

populärkultur så som musik, fotografi, konst och film. De framstår alla som att de tar till vara på

sina drömmar, vilka är konstnärliga, vilket jag förknippar med bohemer eller en indiekultur. Genom

ålder, intressen, jobb, och drömmar passar de in i den mall av hipsters som beskrevs i inledningen.

De oretuscherade bilderna och estetiken av realism är ett arv från streetstylebilder publicerade i

72 Falkner, s. 125
73 Ibid, s. 112
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indiemagasin,  tex  som  I:D  vilket  även  det  bidrar  till  min  tolkning  om  att  AA ingår  i  en

hipsterdiskurs. Genom att anspela på myten om hipsters med modeller som framställs som ”äkta”

människor tillsammans med en autentisk estetik använder sig AA av vad Falkner menar är en ny

form av sexism. De ”gömmer” sin sexism bakom en vardagsrealism och hipsterdiskurs. AA har

besvarat kritiken som riktats mot dem med anklagelser om sexism med orden: 

Unfortunately, some bloggers have confused an artistic photoshoot which accompany in

the pages with a product shot(...) American Apparel is well known for its provocative

imagery, artistic photographs and its stance on free expression within the fashion industry.

Our  style  deliberately eschews the  photoshopped and impossibly unreal  aesthetics  of

many of our competitors. We don't think there is anything in these photos out of synch

with our standards and we think they portray the garments and the models in an attractive

way and are not even the slightest bit discriminatory.74

Eriksson och Göthlund beskriver hur den nakna kvinnan ofta har porträtterats som ”klädd i kultur”.

De menar  att  den kvinnliga kroppen på så sätt  blir  accepterad att  beskåda och avnjuta som en

representation av en rådande kultur. Återigen avhumaniseras kvinnan och framställs som en ideal

kropp som passivt finns till för att fritt betraktas.75 AA menar i citatet att deras bilder är konstnärliga

och på så sätt fria från kritik. De poängterar hur de representerar ett kvinnligt ideal som är mer äkta

än vad deras konkurrenter gör och verkar på detta sätt legitimera sexismen i reklamkampanjerna. 

Att använda kläder för att erotisera den kvinnliga kroppen är ett vedertaget knep för att sexualisera

kvinnan.  AA använder  i  sina  reklambilder  kläder  som  både  döljer  men  samtidigt  exponerar

sexualiserade  kroppsdelar  på  sina  modeller.  I  bilderna  så  anas  brösten,  rumpan  och  andra

kroppsdelar men de visas aldrig helt nakna. Joanne Entwistle menar i boken The Fashioned body

att  det  är  plaggen  som bidrar  till  mystiken  och  sexualiteten  till  kroppen.  Fantasi  är  en  viktig

komponent gällande sexualitet, vilket genom att använda kläder som delvis skyler och delvis visar

kroppen under  bidrar  till  viljan och lusten att  ta  av dessa plagg.76 Majoriteten av plaggen som

används i AA's reklambilder är kläder som sitter direkt på den nakna kroppen vilket även det bidrar

till  sexualiseringen  av  kvinnorna.  Vissa  klädesplagg  i  vårt  samhälle  har  mer  än  andra  fått

74 http://www.huffingtonpost.com/2013/05/16/american-apparel-swedish-controversy_n_3285613.html, tillgång 14/12-
13

75 Eriksson & Göthlund, s. 140
76 Entwistle, s. 181-182
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konnotationer av erotik. Att just underkläder förknippas med sex menar Entwistle beror på att de är

det sista plagget innan den nakna kroppen och att de täcker erotiserade kroppsdelar.77 Kläderna i

reklambilderna framställs som att de är på väg att tas av vilket sexualiserar kroppsdelarna under.

Det för tankarna till förspel snarare än skildringen av den nakna kroppen efter sex vilket gör att

bilderna bibehåller en spänning och mystik. 

Nedan  följer  en  analys  av  fyra  hipsterbloggar  där  både  bild  och  text  utgör  materialet.  Metod

kommer som i tidigare avsnitt baseras på semiotik och diskursanalys. Förutom en separat analys av

hur femininitet konstrueras i dessa bloggar kommer vissa jämförelser med AA's reklambilder att

göras.  Avsnittet  inleds  med  en  kort  presentation  av  de  fyra  bloggarna  innan  två  stereotyper

presenteras vilka funnits i min genomgång av materialet.  

2.2 Regissör och objekt- hipsterbloggarnas ambivalens

Gemensamma teman för alla fyra bloggar är att de handlar om mode, inspiration och att det är unga

tjejer som är ägare av bloggarna. Alla bloggar har även ordet hipster som en del av sin bloggs namn.

Två  av  de  fyra  bloggarna  har  både  text  och  bild  medan  de  andra  endast  består  av  bilder.

Gemensamt  för  hipsterwithablog,  stylelikehipster  och  hipsterishblog  är  inspirationsbilder  på

kändisar, populärkulturella fenomen och moderelaterade attiraljer. Den fjärde bloggen h-i-p-s-t-3-r-

i-z-3-d lägger endast ut vardagsbilder på olika unga tjejer.  hipsterwithablog och h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-

d skriver i sin information att det ibland förekommer bilder på dem själva men då det inte finns

några  bildtexter  på  någon  av  dessa  bloggar  vet  jag  inte  vilka  bilder  som  föreställer  dem.

hipsterishblog har en mer personlig prägel på sin blogg där det återkommande förekommer bilder

på bloggaren själv, hennes pojkvän och vänner. Genom att studera inläggen på bloggarna ungefär

tre månader tillbaka i tiden har vissa mönster visat sig. I två av bloggarna har jag inte funnit några

bilder på rasifierade kvinnor alls, medan det i  hipsterishblog  och  hipsterwithablog  förekommer,

men där dessa är klart underrepresenterade. De unga kvinnorna som gestaltas på bilderna verkar alla

vara i övre tonåren eller i början av sina 20, alla med modellsmala kroppar. Det min genomgång har

visat är framförallt två kvinnoideal som varit tongivande i alla bloggarna. Jag väljer att kalla dem

”Den flickaktiga kvinnan” och ”Bad girl”. Dessa två stereotyper är dock inte alltid kontraster utan

flyter in i, och kompletterar varandra vilket jag beskriver under rubriken ”Flickig” <3 ”Bad girl”.

77 Entwistle, s. 203
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Det  ska  dock  påpekas  att  dessa  stereotyper  inte  är  de  enda  jag  funnit,  det  finns  andra

representationer  där  tjejer  har  framställts  som  mer  kommersiella  modefotografier,  men  dessa

mönster har inte gått att återfinna i samma utsträckning som de andra två.

   2.2.1 ”Den flickaktiga kvinnan”

I hipsterishblog gestaltar ett fotografi, upplagt i november 2013, bloggaren Kat själv.78 (Se bild 6 i

bildbilaga) I en bildserie av tre bilder poserar hon framför kameran i en utomhusmiljö. Hon har

ljusgrönt färgat hår till hakan med ett diadem av rosa rosor på huvudet. Hon bär en mörkgrön kofta

med en blommig skjorta under. Bilden är beskuren under hennes bröst så bara övre delen av hennes

kropp syns. Kat tittar rakt in i kameran men med huvudet lite på sned, så att ögat halvt hamnar

under hennes lugg. Hennes armar håller hon framför sin kropp i en hopkrupen hållning där ena

handen vilar mot hennes mun, som är på gränsen öppen. Bakgrunden består av träd med brandgula

löv där hälften fallit till marken. I hipsterwithablog hittar jag ett annat exempel på den flickaktiga

kvinnan på en bild från 10 oktober 2013.79(se bild 7 i bildbilaga) Bilden gestaltar en modell iklädd

strumpbyxor med röda hjärtan på, en stor rosa tyllklänning och vita högklackade skor. Hon står mot

en beige/rosa bakgrund med ena handen på höften och den andra sträckt ovanför sitt huvud. Hennes

huvud är lite snett vänt åt sidan och ögonen är stängda. Hennes mun är öppen och kroppen lutad

halvt bakåt. Det ser ut som en rörelse, som att hon dansar. 

Det flickaktiga idealet konstrueras både genom kläder, accessoarer och poser. I bilden på Kat, från

bloggen hipsterishblog, i det ljusgröna håret med diademet av rosor (se bild 6) är det både färger,

mönster  och  rosorna  i  håret  som bidrar  till  den  flickiga  känslan.  Hennes  kroppshållning  som

gestaltas av en hopkrupen pose får henne att  framstå som osäker och oskuldsfull.  Likadant  får

hennes  något  vridna  huvud och handen på  läppen henne att  signalera  passiv  femininitet  vilket

Eriksson och Göthlund menar är klassiska poser för att visa på underkastelse.80 Samtidigt tolkar jag

bilden som ett försök till att framställa sig själv som mystisk och unik. Genom att möta betraktarens

blick känns hon närvarande och medveten om sig själv. Men Eriksson och Göthlund poängterar att

det är viktigt att tänka på hur blickar och kroppens position samverkar. Bloggarens blick verkar

(sexuellt) inbjudande i och med att hon lite lätt vrider på huvudet och tittar fram under sin lugg.81

78 http://hipsterishblog.tumblr.com/post/64921877815/saturninefilms-from-pink-to-seafoam-i-was  , tillgång 11/11-13
79 http://www.hipsterwithablog.com/post/65557437857 , tillgång 11/11-13
80 Eriksson & Göthlund, s. 68-69
81 Ibid, s. 66 & 68
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Det  här  är  liknande poser  som förekommer  hos  AA's  reklambilder  som går  ut  på att  förpassa

kvinnan till ett objekt. Bilden av modellen i hipsterwithablog som är klädd i strumpbyxor med stora

röda hjärtan på och en rosa tyllklänning (se bild 7) sätter jag i det flickiga facket på grund av att

både mönster, tyg och färg vanligtvis associeras till flickor. Till skillnad mot bilden i hipsterishblog

känns denna bild lekfullare. Rörelsen med handen och de stängda ögonen går att tolka som att hon

är  inne  i  sin  egen värld  av  drömmar.  Samtidigt  bidrar  just  de  stängda ögonen till  att  hon blir

fråntagen sin  egen blick,  vilket  Eriksson och Göthlund menar  påverkar  kvinnans position  som

objekt  då det  tillåter  betraktaren  att  beskåda henne i  lugn och ro.  Vilket  sätter  åskådaren  i  en

maktposition. Ett voyeuristiskt betraktande som innebär att det kvinnliga objektet lustfyllt, och av

den manliga blicken, kan beskådas utan att ”veta” om det.82 Genom hennes framåtböjda höft hamnar

hennes sköte i fokus av bilden. Även om kjolen består av många lager av tyll är modellen på kjolen

en kort variant som slutar strax nedanför rumpan. I och med modellens framskjutande av höften är

det inte långt ifrån att hennes trosor anas, eller skulle kunna om inte hon bar strumpbyxor. Här får

kjolen  tillsammans  med  posen  en  liknande  roll  som kläderna  i  AA's  reklamannonser.  Plagget

används för att betraktaren ska ana den erotiska kroppsdelen men den visas aldrig helt eftersom den

sexuella mystiken då skulle försvinna. 

   2.2.2 ”The bad girl”

Den  22:a  September  2013  bloggade  stylelikehipster  en  bild  på  en  ung  tjej  fotograferad  snett

underifrån där hon med båda sina händer gör tecknet för vad som betyder ”fuck you”.83 (se bild 8 i

bildbilaga) Hon poserar framför ett stort däck och bär en t-shirt med ett tryck på där ordet ”rock”

går  att  utläsa.  Ovanpå t-shirten  bär  hon en ljus  jeansväst  och  hennes  naglar  är  målade  i  svart

nagellack. Tjejen tittar ned in i kameran med ett uttryck i ansiktet som ser ut som att hon säger

något eller möjligtvis bara intar denna pose för att utstråla en hård attityd. Munnen är halvt öppen i

form av en plutmun.  Ett genomgående tema för ”bad girl”-stereotypen jag funnit är bilder på tjejer

som är piercade och tatuerade. 11:e november 2013 bloggade  hipsterwithablog  en bild på en tjej

fotograferad från sidan, beskuren vid midjan.84 (se bild 9 i bildbilaga) Hon bär en vit skjorta med

mönster utan ärmar så hela hennes tatuerade arm och hand tydligt syns i bild. Hon tittar inte in i

kameran utan ned på sin arm. Ansiktet är även det snett vridet precis som hela kroppen men det går

82 Eriksson & Göthlund, s. 67
83 http://stylelikehipster.tumblr.com/post/61939952217 , tillgång 11/11-13
84 http://www.hipsterwithablog.com/post/65964824526 , tillgång 11/11-13
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att se att hon har en ring i näsan. Den unga tjejen har svart hår med lugg som är utsläppt över

hennes axlar. Fotografiet är taget med ett kort skärpedjup vilket gör att bakgrunden är suddig. Det

går dock att skymta en stadsmiljö då människor och rödlysen anas. 

”Bad girl”-idealet skildrar tjejerna i andra kläder, med andra associationer och ibland i andra poser

än hos den ”den flickaktiga kvinnan” men det är ingen större skillnad på utseendet på tjejerna. Båda

stereotyperna  visar  samma  ideal  som  i  AA's  bilder;  unga,  smala  och  vita  tjejer.  Bilden  från

stylelikehipster (se bild 8) på tjejen som porträtteras framför ett stort däck har jag placerat som en

”bad girl” framförallt på grund av att hon gör symbolen med sina fingrar för ”fuck you”. Tjejen på

bilden fotograferas underifrån och böjer även sitt huvud lite uppåt. Jag som betraktare blir på så sätt

placerad under henne. Då tjejen även tittar in i kameran framstår det som att hon ser ned på mig.

Eriksson  och  Göthlund  menar  att  betraktarens  placering  påverkar  vems  perspektiv  man  som

åskådare förväntas inta, vilket också kommer påverka hur hen kommer tolka det den ser.85 Denna

posering, tillsammans med hennes ansiktsuttryck där munnen är formad som en plutmun får henne

att uttrycka en hård attityd. Hon tar mycket plats i bilden och är närvarande vilket bidrar till den

starka  utstrålningen.  Det  stora  svarta  däcket  som  bildar  bakgrunden  förstärker  den  rebelliska

känslan då jag förknippar det med maskulinitet och hårt,  grovt arbete. Det är ingen traditionellt

”flickig” miljö.  I bilden på tjejen med hela armen och handen tatuerad från  hipsterwithablog (se

bild 9) är det just tatueringarna, piercingen och det svartfärgade håret som bidrar till en ”bad girl”

känsla. Till skillnad mot fotografiet från stylelikeahipster med tjejen som gör tecknet för ”fuck you”

finns det inget i tjejens pose, uttryck eller klädsel som förstärker den rebelliska känslan. Istället

bidrar den nedböjda blicken, posen från sidan och att den ena armen omsluter hennes mage att hon

framstår som oskuldsfull och mjuk. Även den en traditionell kvinnlig posering. 

Även i text förstärks bilden av den rebelliska unga tjejen, eller ”bad girl” som jag valt att kalla

stereotypen. Den 27:e november skrev bloggaren  hipsterishblog raden ”all things are better when

you’re  just  a  little  drunk”.86 Och  den  11:e  november  går  det  att  finna  ett  blogginlägg  på

hipsterwithablog med citatet ”She started drinking liquor again because everything tastes sweeter

without conscious thoughts attached”.87 Referenser till alkohol, cigaretter och droger återkommer i

bloggarna  både  som  text  och  bild.  Angela  McRobbie  påpekar  i  sin  studie  om  hur  tjejer

85 Eriksson & Göthlund, s. 65
86 http://hipsterishblog.tumblr.com/post/67828367522/all-things-are-better-when-youre-just-a-little , tillgång 4/12-13
87 http://www.hipsterwithablog.com/post/68100082982  tillgång 4/12-13
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marginaliserats  bland  forskningen  om  ungdomskulturer,  att  drogromantik  ständigt  varit  en

närvarande  faktor  bland  subkulturer.  Däremot  har  drogscenen  främst  förknippats  med  manliga

medlemmar, en stereotyp som reproducerats både i film, text och andra kulturella fenomen. Men

hon menar att den bilden just bara varit en del av helhetsbilden. Tjejer har också förbrukat alkohol

och droger men då de inte varit lika synliga i subkulturforskningen eller i populärkulturen har det

inte  uppmärksammats  på samma sätt.88 Jag menar att  internet och bloggar på många sätt  blivit

tjejers plattform att uttrycka och skapa sin identitet. Vilket tydligare synliggjort dem än tidigare. I

sin artikel om personliga modebloggar skriver Agnes Rocamora hur det idag är datorskärmen som

är det fält där vi konstruerar vår identitet genom att skapa, regissera och agera i draman. På detta

sätt tillåts människor att experimentera med sitt identitetsskapande.89 Genom mode, text och bilder

skapar tjejerna sig själva. 

   2.2.3 ”Flickig <3 Bad girl”

Som jag nämnde tidigare i avsnittet så flyter dessa två ideal ofta och gärna in i varandra. De flickiga

attributen så som pastellfärger, blommigt tryck på kläder, blommor i håret och tyll blandas med

tatueringar, piercingar, och mer utmanande kläder så som korta shorts och magtröjor.  Bloggaren h-

i-p-s-t-3-r-i-z-3-d postade en bild på en ung tjej som fotograferas från sidan i ett badrum, vilket blir

uppenbart då reflektioner av fotografen och ett badkar syns.90 (se bild 10 i bildbilaga) Den unga

tjejen som ser ut att vara i mitten av tonåren bär ett par korta jeansshorts med hängslen. Hon har ett

vitt linne på sig som visar en del av hennes mage och navel. På huvudet bär hon en röd truckerkeps

bak och fram över ett långt brunt utsläppt hår. Med sin ena hand sprutar hon grädde i sin mun från

en flaska. Bilden ser ut att vara en vardagsbild fotograferad av en amatörfotograf. Den 1:a april

bloggade  stylelikeahipsters en bild på en tjej  fotograferad bakifrån mot vad som ser ut  som en

grönskande häck91. (se bild 11 i bildbilaga) Tjejen har lilafärgat lockigt hår prytt med ett band av

ljusrosa rosor. Hon bär ett svart linne med hål i som formar vad som ser ut att vara en dödskalle.

Linnet är förutom hålen även sönderrivet längst ned i kanten. Genom ena hålet anas en tatuering på

tjejens rygg. Under linnet, som täcker hela rumpan syns ett par korta jeanshorts. Benen är nakna och

armarna låter hon hänga längst med kroppen. Den enda rörelsen i bilden är håret som ser ut att blåsa

88 McRobbie, s. 29-30
89 Rocamora, s. 414
90 http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/23125418030/wanna-become-tumblr-famous-over-night-click  , tillgång 

12/11-13
91 http://stylelikehipster.tumblr.com/post/46847000086 , tillgång 4/12-13
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lite lätt. Den 13:e november 2013 postade Kat med bloggen hipsterishblog ett inlägg bestående av

två fotografier med en text under.92 (se bild 12 i bildbilaga) Texten är kort men informerar läsaren

att ”Hell’s Angels, I have a new book I’m excited to read!”. De två bilderna är färgfotografier som

föreställer Kat när hon ligger naken i en säng och läser boken hon refererar till i texten. På första

bilden ligger hon på rygg i  sängen som har svarta sängkläder och svart  sänggavel.  Huvudet är

positionerat  närmast  kameran  medan  benen  som är  korsade  sträcker  sig  upp  mot  sänggaveln.

Armarna har hon snett till höger om huvudet med boken uppslagen som att hon ligger och läser den.

Det turkosa håret ligger som en krona runt hennes huvud och det syns att hon är kraftigt sminkad då

åskådarens  vinkel  ser  hennes  ansikte  ovanifrån  och  det  blir  tydligt  att  ögonfransarna  täcks  av

mycket mascara. Hennes vänsterarm sträcker sig över hennes överkropp åt höger vilket tillsammans

med de korsade benen täcker en del av hennes könsorgan. Kamerans fokus är centrerat på hennes

huvud och övre del av kroppen vilket bidrar till en suddigare bakgrund. Det är fortfarande tydligt att

hon är naken men de orsaker jag precis nämnde döljer en del av hennes ena bröst och könsorgan.

Den andra bilden är fotograferad rakt ovanifrån, rakt på Kat och beskuren under hennes bröst. Hon

ligger fortfarande ned i samma säng men här håller hon boken framför sitt ansikte så att det döljs.

Bokens författare och titel blir synliga och åskådaren får veta att det är Hunter Thompson bok Hells

Angels. Fokus hamnar här på hennes nakna bröst. 

I bloggarna konstrueras de två kvinnoidealen genom bilder där stereotyperna ”bad girl” och ”den

flickaktiga kvinnan” gestaltas tydligt var för sig men idealen flyter även in i varandra. Ett exempel

på detta är bilden från bloggen h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d där den unga tjejen i magtröja och jeanshorts ses

spruta grädde i sin mun (se bild 10). Här är det tjejens unga ålder, som ser ut att vara i 15-årsåldern,

som bidrar till den flickaktiga känslan medan kläderna, posen och grädden gör att bilden framstår

som sexig.  Liksom i  tidigare  bilder  så  gör  posen  från  sidan och  hennes  frånvarande  blick  att

betraktaren får en visuell makt över henne. Nakenbilderna på bloggaren  hipsterishblog  kan i sin

kontext ses som ännu ett exempel på hur de två idealen kompletterar varandra. Kat framställer sig

själv både som oskuldsfull som i bild 6 och som sexig i bild 12. Liksom i diskussionen om AA's

reklambilder där den kvinnliga nakenheten legitimeras genom att iklä den i kultur eller konst så

beskriver Kat det som att det är boken som är det väsentliga i bilderna. I inget av fotografierna

möter  Kat betraktarens blick vilket som tidigare diskuterats  bidrar till  passivitet  och att  hennes

kropp kan beskådas i lugn och ro. Genom att täcka ansiktet med boken poängteras hennes sexuellt

92 http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66903293801/saturninefilms-hells-angels-i-have-a-new , tillgång 16/12-13
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konnoterade  kroppsdelar  än  mer  och  avhumaniserar  henne.  Boken  som  är  skriven  av  Hunter

Thompson, en författare som var känd för att omge sig med alkohol och droger, samt det färgade

turkosa håret bidrar till tolkningen att Kat vill framställa sig som rebellisk och unik. 

   2.2.4 ”A poseur ?”- bruket av en alternativ kultur 

Populärkulturella referenser är återkommande i bloggarna. De förekommer som bilder på kändisar

och artister, citat ur låtar eller filmer, musikvideor osv. Gemensamt för dessa referenser är att de

flesta kan sägas tillhöra en indie eller alternativ kultur. En återkommande artist som agerar som

inspiration är Lana del Rey, en sångerska från USA. Hon har ifrågasatts för sin autenticitet när det

kommer till hennes musik och anklagats att spela på sin indieprofil för kommersiella syften. Den

11:e februari 2013 gjorde  stylelikehipster ett blogginlägg med en bild på Lana del Rey där hon

fotograferas mot en pastellgrön vägg.93 (se bild 13 i bildbilaga) Hon bär ett par jeanshorts, ett linne

som hon knutit till en magtröja och hon ses hålla i en tänd cigarett. Håret är lockat i en frisyr som

förknippas  med  40-talets  Hollywood.  Estetiken  och  kläderna  återfinns  i  alla  de  bloggar  jag

analyserat.  Den  8:e  november  2013  postade  bloggaren  hipsterishblog  en  gif:bild,  vilket  är  en

stillbild som rör sig, på Jim Carey och Kate Winslet ur filmen Eternal Sunshine Of The Spotless

Mind.94 (se bild 14 i bildbilaga) Bilden förställer karaktärerna i varandras famn, där den kvinnliga

skådespelaren sorgset tittar ut i intet och den manliga sluter ögonen som att han sover. Bilden ändrar

färg  från  rött  till  grönt,  vilket  också  Kate  Winslets  hårfärg  gör.  Filmen  var  en  succé  både

kommersiellt  och  kritikermässigt  och  har  blivit  kultförklarad.  Den kvinnliga  karaktären  byter  i

filmen flera gånger hårfärg till någon pastellfärg och framställs som vild, nyfiken men även sorgsen.

Pastellfärg i håret återfinns i bilder i alla bloggar. Fler referenser till indiekultur hittas den 12:e

december när  hipsterwithablog postar en bild på ett kassettband med titeln ”Asleep- The Smiths”

och under bilden en del av låttexten.95 (se bild 15 i bildbilaga) Bandet The Smiths är en grupp som

uppstod  under  80-talet  i  Manchester,  England  som spelade  indierock  eller  vad  som kan kallas

alternativ rock. Även på bloggen h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d återfinns referenser till musik som förknippas

med en alternativ musikscen. Bilden föreställer en tjej som sitter på golvet med bara ben i kors, hon

bär jeanshorts och magtröja, hennes huvud är utanför bild så det är endast hennes kropp som syns.

Mot kameran håller hon sina knutna nävar där hon skrivit namnet Skrillex på sina knogar.96 (se bild
93 http://stylelikehipster.tumblr.com/post/42855595176 , tillgång 16/12-13
94 http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66358127087 , tillgång 16/12-13
95 http://www.hipsterwithablog.com/post/69235579462 , tillgång 16/12-13
96 http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/17989036328, tillgång 16/12-13
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16 i bildbilaga) Skrillex är en samtida artist som tillhör en alternativ elektronisk musikscen. Alla

bloggarna vill förknippas med konsumtion av indiekultur eller annan populärkultur. Det stämmer

väl överens med beskrivningen om hipsters som jag gjorde i inledningen. Precis som AA framställer

sina  modeller  som autentiska  med  unika  intressen  så  bygger  bloggarna  sin  identitet  på  att  de

förbrukar kultur som inte är mainstream eller i alla fall har uppnått hög kulturell status. 

   2.2.5 Sammanfattning

De kvinnoideal jag funnit  bland bloggarna representeras av ”den flickaktiga kvinnan” och ”bad

girl”, men de två stereotyperna återfinns också som kompletterande och flyter ofta in i varandra.

Oavsett kvinnoideal har det baserats på samma typ av utseende. Bilderna har i stor majoritet skildrat

vita, unga, modellsmala tjejer. Framförallt representerar bloggarna båda idealen, antingen var för sig

eller som en kombination. Rebecca Arnold beskriver i sin artikel i boken Feminist visual culture hur

tjejer inte längre i samma utsträckning bedöms utefter  ”good or bad” utan problemet idag är att de

måste vara både och. Hon menar att även då kvinnor idag har en större frihet i hur de använder

kläder som en del av sitt identitetsskapande så har nya ideal ersatt gamla. Ideal som ofta är svåra att

leva upp till.97 Tjejerna på bilderna förekommer i poser som kvinnor traditionellt har gjort. Vilket

innebär avsaknad av en egen blick som bidrar till  en passiv femininitet,  fokus på sexualiserade

kroppsdelar och porträtteringar som tillåter ett voyeuristiskt betraktande. Den manliga blicken är

ständigt närvarande. 

Däremot saknar inte tjejerna agens i alla bilder. Referenser till droger, positioner och miljöer som

vanligtvis betraktas som manliga förekommer. Som Rocamora konstaterar så är bloggar en sfär där

tjejer får agera som regissörer av sina liv och sitt identitetsskapande som vanligtvis även finns till

för andra tjejer att betrakta. Det är då intressant hur dessa bloggar av tjejer till för tjejer porträtteras

och framställs i poseringar avsedda för den manliga blicken. Eriksson och Göthlund menar att det

beror på att samhället tidigt lär tjejer att se sig själva ur männens ögon. Kvinnlighet innebär att vara

betraktad  och  blir  därför  eftersträvansvärt.98 Genusvetaren  Judith  Butler  menar  att  det

heteronormativa samhälle vi lever i, som hon själv kallar den heterosexuella matrisen, upprätthålls

genom två tydligt identifierbara genus, manligt och kvinnligt. De betraktas som varandras motsatser

97 Rebecca Arnold, ”Advertising”, i boken Carson Fiona,  & Pajaczkowska Claire, (red.), Feminist visual culture, 
Routledge, New York, 2001,  s. 209

98 Eriksson & Göthlund, s. 197
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och  förväntas  åtrå  varandra  i  en  obligatorisk  heterosexualitet  där  könen  även  är  hierarkiskt

bestämda.99 Att konstruera kvinnlighet innebär alltså att bli åtrådd av det motsatta könet. Rocamora

menar att personliga kvinnliga modebloggar fungerar som en sfär där kvinnors röster får höras och

synas,  ofta av kvinnor till  för en kvinnlig publik.  Denna sfär tillåter ett  identitetsskapande som

möjliggör omkontextualiseringar av kroppar och mode. I bilderna från analysen går det att tolka

modet, som varierar från flickig till rebell att det finns ett större utrymme för tjejer att ”leka” med

sin  identitet.  Men  Rocamora  fortsätter  sin  artikel  med  att  risken  med  bloggarna  är  att  de

reproducerar  tanken  om att  kvinnor  skapar  sin  identitet  genom att  betrakta  sig  själva  och  bli

betraktade.  Utseende  är  det  som  konstruerar  femininitet.100 Genom  att  blogginnehavaren  kan

moderera sin blogg och själv välja vilka bilder som läggs upp, visas ofta en förskönad bild av

personen. Detta går även att applicera på bloggarna i analysen där det även förekommer bilder på

idealiserade modeller vilket kan bidra till att det kvinnliga identitetsskapandet återigen baseras på

ideal som är svåra att uppnå.101

3. Jämförande slutdiskussion:

Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur femininitet konstrueras i en visuell hipsterdiskurs.

Den jämförande slutdiskussionen kommer visa på de likheter i kvinnoidealet som återfunnits hos

AA och hipsterbloggarna. En diskussionen om hur detta ideal påverkas av strukturer och normer

kommer även föras för att visa på den kontext som dessa bilder och texter verkar inom. Det finns

många likheter i hur AA framställer sina kvinnliga modeller och hur blogginnehavarna representerar

kvinnor och sig själva. Det är ett ungt, vitt, smalt kvinnoideal som konstrueras och reproduceras. Ett

ideal  som  varit  rådande  i  väst  under  en  lång  period.  Eriksson  och  Göthlund  beskriver  hur

kroppsidealet är en fettfri kropp som är helt slät utan någon kroppsbehåring.102 Även då AA menar

att de använder sig av ”äkta” människor som modeller och att vardagsrealismen också återfinns i en

del bilder bland bloggarna menar Agnes Rocamora och Alistair O'Neill att estetiken i bilder som

dessa endast innefattar ett kvinnoideal som är det klassiska unga och vackra, vilket bidrar till ett

snävt  skildrande  av  ”äkta”  människor.103 Förutom  liknande  utseende  förekommer  poser  hos

kvinnorna där deras kroppar får agera som objekt för en manlig blick. Som nämnts i analysen finns

99 Butler, s. 10
100 Rocamora, s. 422
101 Ibid, s. 416-417
102 Eriksson & Göthlund, s. 142 och 143
103 Rocamora & O'Neill, s. 193

33



STOCKHOLMS UNIVERSITET                                                                                  Anette Hagelin
Centrum för modevetenskap                                                                                                         HT13

det olika strategier för att förpassa kvinnor representerade på bild till passivitet så att betraktaren

ostört  kan njuta  av  kvinnans kropp.  Att  avväpna blicken genom att  inte  möta  kameran,  vända

framsidan av kroppen från kameran, lägga huvudet på sned, poängtera sexuella kroppsdelar eller

sexuellt  ”bjuda  in”  med  hjälp  av  sin  blick  signalerar  alla  feminin  sexuell  underkastelse.  Som

analysen skildrat förekommer alla dessa poser bland exemplen. 

Det  är  intressant  att  studera  hur  både  AA's  modeller  och  blogginnehavarna  förbrukar  liknande

populärkultur och hur dessa anspelar på en hipstermyt. AA legitimerar sina bilder med att det är

konst och samtidigt verkar tjejerna som bloggar inte reflektera över de sexuella poserna om bilderna

de postar passar in i det hipsterideal de verkar identifiera sig med. I artikeln ”The age of hipster

sexism” menar  Alicia  Quart  hur  kvinnor  i  nästan  all  visuell  media  idag  definieras  genom sin

sexualitet eller kropp. Men det som skiljer hipster sexismen från traditionell är att den alltid görs

med någon form av ironi. Hon menar att människor i västvärlden tror att de kommit så långt inom

jämställdhet att sexism inte längre existerar och därför kan en ny form av ”lek” med sexism ske.

Detta på grund av att hippa, liberala människor idag aldrig skulle ägna sig åt något så banalt och

våldsamt som sexism. I sin text tar hon upp hur ord som ”skank” och ”bitch” får hipsters att skratta

för att de anser sig stå över all diskriminering av kvinnor och bortförklarar användningen av orden

med att det är ironiskt.104 Att använda sig av ironi för att dölja sexism återkommer i flera artiklar om

hipsters men även i studier om samtida reklambilder som beskrevs tidigare i analysen. I artiklarna

”Hipster sexism: Just as bad as regular old sexism or worse?” av Kelsey Wallace och ”The rise of

hipster sexism” av Meghan Murphy, som båda utgår ifrån Quart's definition av ordet hipster sexism,

beskrivs det hur ironin och skämten som används anses vara legitima för att vi skulle leva i en

postsexistisk värld.105 Problemet som Wallace anser att just hipster sexismen står för är att på nytt

dölja sexism och på så sätt återigen avhumanisera kvinnor. Hon menar att då vi inte lever i ett

postfeministiskt  samhälle  bidrar  denna  framställning  till  att  fortsätta  förtrycka  kvinnor  och

reproducera  sexistiska  stereotyper.106 Även om inte  bilderna  i  bloggarna  anspelar  på ironi  eller

skämt  så  används  det  alternativa  modet  och  livsstilen  som  en  förklädnad  för  en  traditionell

framställning av kvinnor som sexobjekt. På ett liknande sätt,  dock mer uppenbart,  tillämpar AA

myten om hipsters som autentiska och unika för att använda sig av det som Quart mf kallar hipster

104 http://nymag.com/thecut/2012/10/age-of-hipster-sexism.html , tillgång 16/12-13
105 http://www.herizons.ca/node/541 , tillgång 5/1-14
106 http://bitchmagazine.org/post/hipster-sexism-is-sexist-feminist-magazine-irony-culture-racism-sexism , tillgång 5/1-

14
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sexism. 

Som beskrivits i analysen använder sig AA av klädesplagg för att erotisera den kvinnliga kroppen.

På det sätt som plaggen tillsammans med kvinnans posering framställs så hamnar kroppen i fokus

istället för kläderna. Tillsammans med texten som beskriver modellerna är det inte långt ifrån att

koppla annonserna till datingsidor. Det är modellen och hennes kropp som säljs, inte kläderna i sig.

I  analysen  av  hipsterbloggarna  framgår  det  att  det  framförallt  är  mode  och  kläder  som  har

huvudfokus. Men även här finns likheter med hur kläderna används för att erotisera kroppen. Som

bilderna i analysen visar är det inte alltid uppenbart om det är kläder eller en sexualiserad kropp

som  står  i  fokus.  Entwistle  menar  att  femininitet  inte  bara  markeras  som  feminin  i  sig  utan

femininitet står alltid i relation till en påstådd kvinnlig sexualitet.107 Hos både AA och bloggarna

används  alltså  poser  till  för  en  manlig  blick,  oavsett  vem  bilderna  är  menade  för,  eftersom

femininitet i det heteronormativa samhälle vi lever i konstrueras utifrån att åtrås av det motsatta

könet. Samtidigt är modebloggar en plattform där tjejer fått en chans att göra sina röster hörda. En

sfär av tjejer till  för andra tjejer. Här finns som nämndes i analysen en chans att konstruera sin

identitet och på ett sätt ett större spelrum att omkontextualisera femininitet. Både bloggarna och AA

anspelar på en ”fuck society” mentalitet som varit återkommande bland olika subkulturer och då

framförallt  bland dess manliga medlemmar.  Skillnaden från andra ungdomskulturer är att  denna

livsstil och dess alternativa mode har gjorts kommersiell. AA säljer en hipsterlivsstil och bloggarna

reproducerar detta ideal genom bilderna och texterna de postar. Vilket innebär att de båda snarare

tillhör mainstreamsamhället än står utanför det. 

Frågorna om den fria viljan och kvinnors rätt till sin sexualitet är alltid aktuella att diskutera. Men

precis som artiklarna om hipster sexism varit inne på menar även Natasha Walter i boken Living

dolls  att sexismen idag kan existera på grund av illusionen att vi lever i ett jämställt samhälle.108

Nakenheten i sig utgör inte sexism utan det är viktigt att se till kontexten bilderna existerar i. I ett

samhälle där kvinnors värde bestäms utifrån utseende och hennes sexualiserade kropp påverkar det

hur kvinnor konstruerar femininitet. Walter menar att i ett samhälle där kvinnor dagligen möts av

budskapet att hon endast definieras genom sin kropp är den fria viljan en utopi. Marknaden som

reproducerar detta ideal sitter på makt så stor att individen som försöker sig på en förändring eller

107 Entwistle, s. 185
108 Walter, s. 119
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ställa sig utanför normen kritiseras för att vara okvinnlig.109 Det är möjligt att argumentera för att

tjejerna på bilderna förekommer i poser där de bejakar sin sexualitet och framställs som individer

med agens men i  den  kontext  de förekommer  i  är  det  svårt  att  bortse  ifrån den objektifierade

stereotypen. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att bilderna från både AA och bloggarna

för många anses vara attraktiva. AA's estetik återfinns bland bloggarna och hipstermodet har stor

spridning i västvärlden. Eriksson och Göthlund menar att konventioner om olika fenomen fungerar

allra bäst när de döljs och framstår som naturliga, alltså när de inte ses som konventioner. 110 Därför

är det lika viktigt att ifrågasätta de strukturer som gör att vissa finner dessa bilder attraktiva som det

är att ifrågasätta bilderna i sig vilket Nidblock beskriver i sin text om reklam.111 Detta ifrågasättande

går att finna inom hipsterdiskursen, vilket artiklarna om hipster sexism visar, men det krävs mycket

för att förändra vedertagna konventioner. Stereotyper om den kvinnliga kroppen är ett exempel på

detta. Vilket är en bidragande orsak till att femininitetsidealet bland hipsters reproducerar bilden av

den objektifierade kvinnan. För även om estetiken skiljer sig från traditionellt modefotografi och

klädesplagg och livsstil upphöjer mode från olika subkulturer så är det den sexualiserade tjejen som

åtrås av det motsatta könet det som konstruerar femininitet. 

   3.1 Avslutande reflektioner

Under uppsatsens gång har en visuell hipsterdiskurs varit huvudfokus. Men allt eftersom bilder och

texter analyserats och tidigare forskning studerats har en bild av hur femininitet konstrueras bland

hipsters vidgats till  att idealet påverkar en stor del av västvärldens samhälle. Jag menar att den

femininitet  som konstrueras  bland  hipsters  får  en  vidare  spridning  på  grund  av  att  fenomenet

hipsters  är  så  utbrett  och  svårdefinierat.  Det  alternativa  modet  som  funnits  bland  bilderna  i

hipsterbloggarna går att köpa i stora modebutiker där AA är ett exempel. Det är en kommersiell

marknad till för alla. Därför är det svårt att påstå att kvinnoidealet bara skulle påverka en liten del

av västvärldens kvinnor. Walter, Falkner samt författarna till artiklarna om hipster sexism talar alla

om en ny form av sexism som förekommer i subtilare former. Walter och Falkner nämner aldrig

hipstern utan menar att den ironiska sexismen är ett utbrett fenomen i dagens samhälle. 

I  uppsatsen  har  jag  fokuserat  på  genus  och  sexualitet  men  som analysen  visat  är  det  ett  vitt

109 Walter, s. 125
110 Eriksson & Göthlund, s. 106
111 Nidblock, s. 305
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kvinnoideal som skildras. Ålder har även betydelse i hur femininitet konstrueras då det är den unga

skönheten som idealiseras. Detta sker inte bara genom att det är unga tjejer som porträtteras utan

även genom det ”flickaktiga” klädmodet som är en av två dominerande kvinnoideal jag funnit.

Hipsters som ett medelklassfenomen är något som vidrörts i olika artiklar och även är viktigt i det

kvinnoideal som skildras. I konstruerandet av femininitet är det alltså flera faktorer som spelar roll.

Därav  att  ett  intersektionellt  perspektiv  hade  kunnat  vara  av  intresse  för  att  studera  hur  olika

maktstrukturer  samverkar  och påverkar  varandra.  Hipsters  som fenomen är  viktigt  och  aktuellt

eftersom det är så pass samtida och utbrett i västvärldens samhälle. Men det är samtidigt det som

gör det svårt att analysera. Mitt i ett fenomen kan det vara svårt att se konventioner och normer

vilket  också  gör  att  de  blir  svårare  att  ifrågasätta.  Men  med  denna  uppsats  hoppas  jag  att

diskussionen om hur kvinnor representeras i den visuella diskursen kring hipsters men även i annan

visuell kultur fortsätter att uppmärksammas. 
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4. Bildbilaga: 

På  grund  av  upphovsrätten  används  i  denna  version  av  uppsatsen  endast  internetlänkar  till

fotografierna som analyserats. 

Bild 1: American Apparel 2013

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keywor

d=&page=0

Bild 2: American Apparel 2013

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9473&n=123

Bild 3: American Apparel 2013

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyw

ord=&page=2

Bild 4: American Apparel 2013

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9668&n=15

Bild 5: American Apparel 2013

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/i=9502&n=117&search=1&type=0&year=0&keywo

rd=&page=0 

Bild 6: hipsterishblog 2013

http://hipsterishblog.tumblr.com/post/64921877815/saturninefilms-from-pink-to-seafoam-i-was  ,

Bild 7: hipsterwithablog 2013

http://www.hipsterwithablog.com/post/65557437857 

Bild 8: stylelikehipster 2013

http://stylelikehipster.tumblr.com/post/61939952217 

Bild 9: hipsterwithablog 2013

http://www.hipsterwithablog.com/post/65964824526 

Bild 10: h-i-p-s-t-3-r-i-z-3 2013

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/23125418030/wanna-become-tumblr-famous-over-night-

click  ,

Bild 11: stylelikehipster 2013

http://stylelikehipster.tumblr.com/post/46847000086 
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http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=2
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=2
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9473&n=123
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0


STOCKHOLMS UNIVERSITET                                                                                  Anette Hagelin
Centrum för modevetenskap                                                                                                         HT13

Bild 12: hipsterishblog 2013

http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66903293801/saturninefilms-hells-angels-i-have-a-new

Bild 13: stylelikehipster 2013                        

http://stylelikehipster.tumblr.com/post/42855595176 

Bild 14: hipsterishblog 2013

http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66358127087 

Bild 15: hipsterwithablog 2013                         

http://www.hipsterwithablog.com/post/69235579462 

Bild 16: h-i-p-s-t-3-r-i-z-3 2013

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/17989036328,

                                                                                                                                                                

39

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/17989036328
http://www.hipsterwithablog.com/post/69235579462
http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66358127087
http://stylelikehipster.tumblr.com/post/42855595176
http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66903293801/saturninefilms-hells-angels-i-have-a-new


STOCKHOLMS UNIVESITET                                                                                             HT13/AK
Centrum för modevetenskap                                                                                                

5. Källförteckning:

5.1 Tryckta källor:

Butler, Judith, Könet brinner!: texter, Natur och kultur, Stockholm, 2005

Carson, Fiona & Pajaczkowska, Claire, (red.), Feminist visual culture, Routledge, New York, 2001

Entwistle, Joanne, The fashioned body: fashion, dress and modern social theory, Polity Press, 

Cambridge, 2000

Eriksson,Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl.,

Studentlitteratur,  Lund, 2012

Falkner,  Wolfgang,  ”Look  how  sexist  our  advert  is:  The  postmodernization  of  sexism  and

stereotyped  female  role  portrayals  in  print  advertisements”  i  boken  Friedrich,  Ungerer  (red.),

English media texts, past and present: language and textual structure, Benjamin, Philadelphia, PA,

2000

McRobbie,  Angela,  Feminism and youth  culture:  from "Jackie"  to  "just  seventeen",  Macmillan

Education, Basingstoke, 1991 

Nidblock, Sarah,  ”Advertising” i  boken  Carson, Fiona & Pajaczkowska, Claire,  (red.), Feminist

visual culture, Routledge, New York, 2001

Rhodes,  Kate,  ”The  elegance  of  the  everyday”  i  boken  Shinkle,  Eugénie,  (red.), Fashion  as

photograph: viewing and reviewing images of fashion, I.B. Tauris, Londo, 2008

Rocamora,  Agnés   &  O'Neill,  Alistair,  ”Fashioning  the  street”  i  boken  Shinkle,  Eugénie,

(red.), Fashion as photograph: viewing and reviewing images of fashion, I.B. Tauris, Londo, 2008

Shinkle, Eugénie, ”The line between the wall and the floor” (red.), Fashion as photograph: viewing

and reviewing images of fashion, I.B. Tauris, Londo, 2008

Skeggs,  Beverly,  ”Feminist  ethnography”,  i  boken,  Atkinson,  Paul,  (red),  Handbook  of

ethnography, London: Sage, 2001

Walter, Natasha, Living dolls: the return of sexism, Virago, London, 2010 

   5.1.2 Tidningsartiklar

Arsel, Zeynep  & Thompson J. Craig, ”Demythologizing Consumption Practices: How Consumers

40



STOCKHOLMS UNIVESITET                                                                                             HT13/AK
Centrum för modevetenskap                                                                                                

Protect Their Field- Dependent Identity Investments from Devaluing Marketplace Myths” Journal

of Consumer Research 37, 2011

Cronin,  M,  James,  McCarthy,  B,  Mary,  Collins,  M,  Alan,  ”How  hipsters  practise  food-based

resistance strategies in the production of identity”, i  Consumption markets & culture,  Volume 17,

Issue 1, 2014,

Rocamora, Agnes, ”Personal fashion blogs: Screens and mirrors in digital self-portraits” i Fashion

theory, Volume 15, Issue 4, 2011

5.2 Otryckta källor:

   5.2.1 Internetsidor; artiklar 

Adams, Rebecca, ”American Apparel swedish controversy calls out brand for degrading women”,

The Huffington post,

http://www.huffingtonpost.com/2013/05/16/american-apparel-swedish-

controversy_n_3285613.html, tillgång 14/12-13

Berntsson, Krister, Resumé,

http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/05/21/american-apparel-butik-vandaliserad/,tillgång

28/11-13 

Cavaliere, Victoria, Daily News,

http://www.nydailynews.com/news/national/american-apparel-ceo-sued-harassment-article-

1.1213984, tillgång 28/11-13 

Carlsson, Erik, Nyheter24,

http://nyheter24.se/nyheter/internet/746017-nu-hanas-american-apparel-av-konkurrent,tillgång

28/11-13 

Ekstrand, Patrik, Metro,

http://www.metro.se/nyheter/american-apparel-anmals-for-sexistisk-marknadsforing/EVHmen!

aZNYpveOpZy9Y/ , tillgång 28/11-2013 

Greif, Mark, ”What was the hipster”, New York Magazine, 

http://nymag.com/news/features/69129/index3.html, tillgång 3/12-2013 

41

http://nymag.com/news/features/69129/index3.html
http://www.metro.se/nyheter/american-apparel-anmals-for-sexistisk-marknadsforing/EVHmen!aZNYpveOpZy9Y/
http://www.metro.se/nyheter/american-apparel-anmals-for-sexistisk-marknadsforing/EVHmen!aZNYpveOpZy9Y/
http://nyheter24.se/nyheter/internet/746017-nu-hanas-american-apparel-av-konkurrent
http://www.nydailynews.com/news/national/american-apparel-ceo-sued-harassment-article-1.1213984
http://www.nydailynews.com/news/national/american-apparel-ceo-sued-harassment-article-1.1213984
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/05/21/american-apparel-butik-vandaliserad/
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/16/american-apparel-swedish-controversy_n_3285613.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/16/american-apparel-swedish-controversy_n_3285613.html


STOCKHOLMS UNIVESITET                                                                                             HT13/AK
Centrum för modevetenskap                                                                                                

Louise, Alice, Change.org

http://www.change.org/en-GB/petitions/big-brands-stop-using-alleged-sex-offender-pornographic-

terry-richardson-as-your-photographer, tillgång 28/11-13 

Murphy, Meghan, ”The rise of hipster sexism”, Herizons,

http://www.herizons.ca/node/541, tillgång 3/11-13 

Quart, Alissia, ”The age of hipster sexism”, The Cut,

http://nymag.com/thecut/2012/10/age-of-hipster-sexism.html, tillgång 3/11-13 

Wallace, Kelsey, ”Hipster sexism: Just as bad as regular old sexism or worse?”, Bitchmedia,

http://bitchmagazine.org/post/hipster-sexism-is-sexist-feminist-magazine-irony-culture-racism-

sexism, tillgång 3/11-13 

   5.2.2 Internetsidor; bloggar

enblommigtekopp,

http://enblommigtekopp.se/2013/may/de-ar-bra-pa-det-dar-med-unisex-de-dar-american-apparel-

2.html , tillgång 28/11-13

h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d ,

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/ , tillgång 8/1-14

hipsterishblog,

http://hipsterishblog.tumblr.com/, tillgång 8/1-14

hipsterwithablog,

http://www.hipsterwithablog.com/, tillgång 8/1-14

stylelikehipster,

http://stylelikehipster.tumblr.com/, tillgång 8/1-14

   5.2.3 Internetsidor; övrigt

Tips om Google,

http://searchenginewatch.com/article/2066301/Ten-Tips-to-the-Top-of-Google, tillgång 3/11-13

Tumblr,

42

http://searchenginewatch.com/article/2066301/Ten-Tips-to-the-Top-of-Google
http://stylelikehipster.tumblr.com/
http://www.hipsterwithablog.com/
http://hipsterishblog.tumblr.com/
http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/
http://enblommigtekopp.se/2013/may/de-ar-bra-pa-det-dar-med-unisex-de-dar-american-apparel-2.html
http://enblommigtekopp.se/2013/may/de-ar-bra-pa-det-dar-med-unisex-de-dar-american-apparel-2.html
http://bitchmagazine.org/post/hipster-sexism-is-sexist-feminist-magazine-irony-culture-racism-sexism
http://bitchmagazine.org/post/hipster-sexism-is-sexist-feminist-magazine-irony-culture-racism-sexism
http://nymag.com/thecut/2012/10/age-of-hipster-sexism.html
http://www.herizons.ca/node/541
http://www.change.org/en-GB/petitions/big-brands-stop-using-alleged-sex-offender-pornographic-terry-richardson-as-your-photographer
http://www.change.org/en-GB/petitions/big-brands-stop-using-alleged-sex-offender-pornographic-terry-richardson-as-your-photographer


STOCKHOLMS UNIVESITET                                                                                             HT13/AK
Centrum för modevetenskap                                                                                                

http://www.tumblr.com/about, tillgång 3/11-13

American Apparel,

http://www.americanapparel.net/advertising/  , tillgång 12/11-13

http://www.americanapparel.net/aboutus/   ,tillgång 12/11-13

5.3 Bilder:

Bild 1, American Apparel,

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keywor
d=&page=0, tillgång 28/11-13

Bild 2, American Apparel,

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9473&n=123  , tillgång 12/11-13

Bild 3, American Apparel,

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyw
ord=&page=2  , tillgång 12/11-13

Bild 4, American Apparel,

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9668&n=15  , tillgång 12/11-13

Bild 5, American Apparel,

http://www.americanapparel.net/advertising/ad/i=9502&n=117&search=1&type=0&year=0&keywo
rd=&page=0 , tillgång 13/11-13

Bild 6, hipsterishblog,

http://hipsterishblog.tumblr.com/post/64921877815/saturninefilms-from-pink-to-seafoam-i-was  ,
tillgång 11/11-13

Bild 7, hipsterwithablog,

http://www.hipsterwithablog.com/post/65557437857 , tillgång 11/11-13

Bild 8, stylelikehipster, 

http://stylelikehipster.tumblr.com/post/61939952217 , tillgång 11/11-13

Bild 9, hipsterwithablog, 

http://www.hipsterwithablog.com/post/65964824526 , tillgång 11/11-13

Bild 10, h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d, 

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/23125418030/wanna-become-tumblr-famous-over-night-
click  , tillgång 12/11-13

Bild 11, stylelikehipster,

http://stylelikehipster.tumblr.com/post/46847000086 , tillgång 4/12-13
Bild 12, hipsterishblog,
http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66903293801/saturninefilms-hells-angels-i-have-a-new ,
tillgång 16/12-13

43

http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66903293801/saturninefilms-hells-angels-i-have-a-new
http://stylelikehipster.tumblr.com/post/46847000086
http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/23125418030/wanna-become-tumblr-famous-over-night-click
http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/23125418030/wanna-become-tumblr-famous-over-night-click
http://www.hipsterwithablog.com/post/65964824526
http://stylelikehipster.tumblr.com/post/61939952217
http://www.hipsterwithablog.com/post/65557437857
http://hipsterishblog.tumblr.com/post/64921877815/saturninefilms-from-pink-to-seafoam-i-was
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9502&n=117&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9502&n=117&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9668&n=15
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=2
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9506&n=105&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=2
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9473&n=123
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0
http://www.americanapparel.net/advertising/ad/?i=9658&n=48&search=1&type=0&year=0&keyword=&page=0
http://www.americanapparel.net/aboutus/
http://www.americanapparel.net/advertising/
http://www.tumblr.com/about


STOCKHOLMS UNIVESITET                                                                                             HT13/AK
Centrum för modevetenskap                                                                                                

Bild 13, stylelikehipster,

http://stylelikehipster.tumblr.com/post/42855595176 , tillgång 16/12-13

Bild 14, hipsterishblog,

http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66358127087 , tillgång 16/12-13

Bild 15, hipsterwithablog,

http://www.hipsterwithablog.com/post/69235579462 , tillgång 16/12-13

Bild 16, h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d,

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/17989036328, tillgång 16/12-13

44

http://h-i-p-s-t-3-r-i-z-3-d.tumblr.com/post/17989036328
http://www.hipsterwithablog.com/post/69235579462
http://hipsterishblog.tumblr.com/post/66358127087
http://stylelikehipster.tumblr.com/post/42855595176

	1. Inledning:
	1.1 Syfte och frågeställning:
	1.2 Material och avgränsning:
	1.2.1 Primärmaterial
	1.2.2 Sekundärmaterial
	1.2.3 Avgränsning
	1.3 Teori och metod:
	1.3.1 Feministisk visuell kultur
	1.3.2 Visuell analys och semiotik
	1.3.3 Semiotisk bildanalys
	1.3.4 Diskursanalys
	1.4 Tidigare forskning:
	1.5 Hipsters:
	1.6 Reflexivitet:
	1.7 Disposition:
	2. Analys:
	2.1 American Apparel
	2.1.2 ”Men's shirts”
	2.1.3 ”Sweatshop-free one pieces”
	2.1.4 ”The men's brief”
	2.1.5 ”Made in USA t-shirts and sunglasses”
	2.1.6 Sammanfattning
	2.2 Regissör och objekt- hipsterbloggarnas ambivalens
	2.2.1 ”Den flickaktiga kvinnan”
	2.2.2 ”The bad girl”
	2.2.3 ”Flickig <3 Bad girl”
	2.2.4 ”A poseur ?”- bruket av en alternativ kultur
	2.2.5 Sammanfattning
	3. Jämförande slutdiskussion:
	3.1 Avslutande reflektioner
	4. Bildbilaga:
	5. Källförteckning:
	5.1 Tryckta källor:
	5.1.2 Tidningsartiklar
	5.2 Otryckta källor:
	5.2.1 Internetsidor; artiklar
	5.2.2 Internetsidor; bloggar
	5.2.3 Internetsidor; övrigt
	5.3 Bilder:

