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When I’m drivin’ in my car 

And that man comes on the radio 

And he’s telling me more and more 

About some useless information 

Supposed to fire my imagination 

 I can’t get no 

 Satisfaction 

 

When I’m watchin’ my TV  

And that man comes on to tell me 

How white my shirts can be 

Well he can’t be a man ’cause he doesn’t smoke 

The same cigarettes as me 

 I can’t get no 

 Satisfaction 

 I can’t get me no 

 Satisfaction… 

  

  Mick Jagger & Keith Richard 

  ”I can’t get no Satisfaction” 
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1. Inledning 

I den senast genomförda undersökningen av svenskars inställning till reklam konstateras att 

det existerar kluvna känslor i en utveckling där reklamtröttheten ökar. År 2012 hade enbart 18 

% av befolkningen en positiv inställning till reklam; en betydande minskning mot de 44 % år 

2005. Samtidigt konstaterar samma undersökning också att mängden reklam i svenska medier 

tredubblats de senaste 20 åren (Sveriges Annonsörer & Novus 2012).  Rent hypotetiskt skulle 

alltså en övervägande majoritet hålla med Jagger & Richard (The Rolling Stones) i det 

inledande citatstycket; de “can’t get no satisfaction”. Men om reklam snarare uppfattas som 

uttröttande än tillfredsställande, borde inte reklammängden då rimligtvis minska? 

 Judith Williamson (2002) författade år 1978 den första upplagan av reklamavkodningsteorin. 

Den utmärker sig mot huvudfåran av reklamkritiska studier då hennes teoribildning varken 

avser att kritisera reklamens propagandistiska, sexistiska, rasistiska eller kapitalistiska 

innehåll. Hon menar snarare att reklamkritiska studier bör gå mer djuplodande och kritiseras i 

sin form, eftersom vi, som mottagare, i högsta grad är integrerade i dess ideologiska praktik 

(Williamson 2002: 13-14). Vi vill i denna studie använda Williamsons (2002) 

reklamavkodningsteoretiska utgångspunkter för att identifiera hur reklam kommuniceras i ett 

svenskt material, mot bakgrunden att svenskar till synes blivit alltmer negativt inställda till 

reklam. Området är intressant ur studiesynpunkt då Williamson själv i den 15:e och senaste 

upplagan av teorin påstår att hennes teoretiska utgångspunkter har bevisats vara oföränderliga. 

Detta trots att betydande förändringar skett inom reklambranschen, medielandskapet och i det 

socioekonomiska paradigmet sedan första publikationen: 

”ads still perform the same function in fundamentally the same way. Where once they might have shown a 
’sophisticated, knowing’ consumer using a product, now they may incorporate the ’sophistication’ and 

knowingness into their images […] Advertisements’ role is to attach meanings into products, to create identities 
for the goods (and the service providers) they promote: a process today described as branding. The fact that this 

has become one of the hot issues of our time shows that while advertising’s basic purpose has changed very 
little” (Williamson 2002: iv) 

Vi ämnar därför i denna studie undersöka hur Fjällräven, ett i Sverige mycket högt anförtrott 

varumärke, kommunicerat en av sina kärnprodukter; ryggsäcksmodellen Kånken. Med 

anledning av att den liksom reklamavkodningsteorin inte heller förändrats i varken funktion 

eller design sedan 1978. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att utifrån Williamsons (2002) strukturell-marxistiska 

reklamavkodningsteori identifiera hur tre tryckta reklammaterial, i form av 

produktbeskrivningar, som berör samma produkt (ryggsäcksmodellen Kånken) reproducerat 

ideologi vid tre olika tillfällen (år 1979, 1994, 2015).  

   Forskningsproblemet har inomvetenskaplig relevans då det råder avsaknad av djuplodande 

ideologikritiska analyser som behandlar en och samma produkt utifrån definitionen av 

ideologi ur enbart en teoribildning. Studien ämnar således även att undersöka om Williamsons 

reklamavkodningsteori är användbar och aktuell i att förklara hur reklam fungerar på ett 

svenskt material i ett svenskt sammanhang. 

   Den huvudsakliga frågeställningen är: 

- Hur kan reproduktion av ideologi identifieras i Kånkens produktbeskrivningar? 

För att besvara denna frågeställning utfördes en jämförande analys utifrån följande 

underfrågeställningar: 

• På vilka sätt differentieras Kånken i produktbeskrivningarna? 

• På vilka sätt adresseras mottagaren i Kånkens produktbeskrivningar? 

3. Material och avgränsningar 

Det empiriska materialet i denna studie utgörs av tre produktbeskrivningar som behandlar 

varumärket Fjällrävens produkt Kånken. Inledningsvis beskrivs materialet samt urvalsmetod, 

för att till sist redogöra för studiens avgränsningar.  

3.1 Materialurval 

I förstadiet av denna studie kontaktades Fjällräven genom deras info-epost. Vi fick därifrån 

tillgång till en digital folder med några av Kånkens produktbeskrivningar ur Fjällrävens 

produktkatalog i PDF-format. Dessa var från år åren 1979, 1983, 1987, 1994, 2010 och 2015 
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och fick av praktiska skäl bli materialunderlaget för vår studie. Detta urval är riktat och 

därmed inte representativt för alla årtal, fastän Ulrika Lydén marknadsansvarig för Fjällräven 

Sverige menar att det ”finns ingen speciell anledning till detta. Vi har inte möjlighet att plocka 

fram alla produktbeskrivningar”. Fastän Kånken lanserades 1978 är år 1979 det första år den 

finns med i produktkatalogen (bilaga 1). 

   För att på ett meningsfullt sätt använda reklamavkodningteorin i en kvalitativ ansats, valdes 

i första hand den tidigaste (1979) samt den senaste (2015) produktbeskrivningen ut som 

underlag för analys. Det totala tidsspannet mellan de båda produktbeskrivningarna är alltså 36 

år. Vi anser att det är befogat att göra ett nedslag ungefär i mitten av dessa för att besvara 

studiens huvudsakliga frågeställning. Det exakta årtalet räknades ut till 1997. Då ingen 

produktbeskrivning finns att tillgå från detta år, anser vi år 1994 som tillräckligt 

representativt, då det är det material som närmast sammanfaller tidsomfångets mitt. Vi har 

lagt det valda materialet för studie som bilagor (1-3).  

3.1.2 Produktbeskrivningar 

Fjällrävens produktkatalog är både en adresserad och oadresserad form av direktreklam som 

består av både text och bild. Enligt Lydén (se bilaga 1) trycks produktkatalogen i 100 000 

exemplar varje år, där mindre än hälften (30 000) distribueras till Fjällrävens återförsäljare 

(oadresserat reklammaterial). Resterande (70 000) distribueras ihop med Naturkompaniets 

utskick (ägs också av Fenix Outdoor AB) av kund/medlemstidningen 365. 

   Varken metod eller teori särskiljer mellan olika slag av tryckta reklammaterial. Vi vill dock 

argumentera för att själva produktbeskrivningarna är en särskilt intressant reklamform att 

undersöka i sammanhanget. Som definitionen produktbeskrivning antyder, bör denna främst 

kommunicera produktens materiella egenskaper på ett deskriptiv och informativt sätt. Vidare 

är Fjällrävens produktkatalog särskilt intressant att undersöka, med anledning av att det är den 

huvudsakliga kanal vilken Kånken kommunicerats genom:  

”För den svenska marknaden har Fjällrävens produktkatalog alltid varit en viktig kanal för att visa våra befintliga 
och potentiella kunder på bredden av produkter, ge inspiration och konkreta tips. Vi har alltid sett katalogen som 
ett medel att både visa våra produkter för att generera merförsäljning […] Med åren har dock produktkatalogens 

betydelse minskat och hemsidan har seglat upp som den viktigaste kanalen” (Lydén, bilaga 1) 

 

3.2 Avgränsningar 



	  
	  
	  

4 

Den första avgränsningen handlar om att de valda produktbeskrivningarna ingår i en större 

produktkatalog där Fjällrävens totala sortiment presenteras. Vi har dock valt att inte studera 

materialet i relation till övriga produktbeskrivningar utan behandlar Kånken som fristående då 

vår studie är av kvalitativ karaktär. 

   Liknande princip tillämpas för den avgränsning som specifikt gäller den första 

produktbeskrivningen (bilaga 2) då den skiljer sig från övriga. Kånken omges i detta material 

av två andra produkter; ”Packpåsen” och ”Knatten”. Eftersom sidan tydligt delas av på mitten 

med en blå skiljelinje och ny rubrik bör dessa två enheter förstår som separata 

produktbeskrivningar. Då den övre enheten endast är tillägnad Packpåsen, kommer följande 

undersökning endast behandla den undre. Likaså kommer Knatten (verbala-visuella 

representationer) aktivt uteslutas från tolkningen trots att produkten presenteras intill Kånken. 

Detta val motiveras av studiens frågeställning som enbart avser att behandla produkten 

Kånken. Ingen skillnad görs dock mellan de olika storleksvariatonerna av Kånken (Stora 

Kånken, Kånken Mini, Kånken Laptop, med flera) då de går under samma namn. Denna 

avgränsning innebär också att vi inte kommer ta hänsyn till det faktum att reklammaterialen 

har olika storleksomfång i produktkatalogen. Produktbeskrivningarnas varierande storlek 

(halvsida, helsida, uppslag) behandlas inte ur analyssynpunkt utan tolkas som enhetliga 

semiotiska rum. 

   Studiens andra avgränsning handlar om att produktbeskrivningarna tillhandahölls som 

digital källa i PDF-form. Dessa är av varierade kvalité då materialet sträcker sig över 36 år. 

De tidigare exemplen från 1979 och 1994 är alltså inte i sin originalform utan inskannade från 

en tryckt källa och därför bör avvikelser i exempelvis färgupplösning förstås som defekter. 

4. Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi information om varumärket Fjällräven och produkten Kånken. 

4.1 Fjällräven & Kånken 

Fjällräven är ett svenskbaserat varumärke vilket ägs av koncernen Fenix Outdoor AB som 

”utvecklar, tillverkar, marknadsför utrustning för aktivt friluftsliv” (Fenix Outdoor 2015a). 

Fjällräven har sedan grundandet av Åke Nordin år 1960 skapat “nytänkande och funktionella 

produkter” för framförallt friluftslivet (Fjällräven 2015a).  
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   Kånken har sedan lanseringen år 1978 varit en av varumärkets kärnprodukter. Den 

produceras årligen i mer än 200 000 exemplar och säljs i ett 20-tal länder (Fjällräven 2015a). I 

en artikel i Svenska Dagbladet (Berge 2009) myntas ryggsäcken som “världens mest sålda” 

och används som exempel för att illustrera hur Fjällräven gör rekordvinster i kontrast till 

andra företag i modebranschen, fastän Fjällräven själva profilerar sig i friluftslivsbranschen. 

Fenix Outdoor har patenten av slag ordmärke (PRV 2015a) över “Kånken” och ryggsäckens 

material (”Vinylon F”) är även det patentskyddat (PRV 2015a, PRV 2015b). 

   Vidare har Fjällräven högt anseende i Sverige. Det visade den senaste TNS- SIFO 

undersökningen från 2010 om varumärkens trovärdighet. Fjällräven rankades på förstaplats 

över andra, internationella varumärken i modebranschen så som Nike, Levi’s och Calvin 

Klein. Undersökningen visade också att 95 % av den svenska befolkningen känner till 

Fjällräven, vilket bekräftar att varumärket är ett av Sveriges mest välkända (Fjällräven 

2015b).  

5. Tidigare forskning 

Vår studie har sin utgångspunkt i en tidigare fallstudie som gjorts inom ramen för en kvalitativ 

ansats till multimodala, semiotiska innehållsanalyser av tryckta reklammaterial utifrån ideologi-

begreppet.  Vi redogör i detta kapitel för hur vår studie förhåller sig till denna. 

5.1 Multimodal ansats för att identifiera ideologi 

I studien “Advertising Social Semiotic Representation - A Critical Approach” diskuterar 

författarna Najafian & Ketabi (2011) användbarheten av Kress & van Leeuwens multimodala 

tillvägagångsätt för att blottlägga reklamens ideologiska innebörder.  De undersöker hur två 

tryckta reklamannonser från klocktillverkaren OMEGA kommunicerar genusrepresentationer 

genom ideologi. Båda reklamannonserna har samma avsändare och behandlar exklusiva klockor, 

där den ena är adresserad till män och den andra till kvinnor. De utgår från strukturell-marxistiska 

teoretikers antaganden om att reklam är en ideologiskt präglad struktur, där reklamskapare 

använder olika tecken för att appellera mottagaren till att konsumera produkten. 

   Studien visade att både verbala och icke-verbala semiotiska tecken är medel som reklamskapare 

använder för att dölja sina kapitalistiska avsikter. Genom att välja ut och använda särskilda tecken 

kommunicerar reklamskaparen (avsändaren) sina varor till mottagare genom antaganden som tas 

för givet i den kapitalistiska konsumentismens ideologi (ibid: 72-73). 
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   Slutsatsen är att båda reklamannonserna innehöll tecken av polysemisk, mångtydig, karaktär och 

därmed kunde ingen entydig betydelse utvinnas ur materialet. Detta förklaras med att reklam 

använder tecken som i sin tur är bundna till dynamiska förändringarna i den omgivande sociala 

kontexten; alltså rådande ideologi. Teckens konnotativa betydelser är således inte statiska utan 

bestäms av en aktiv tolkare. 

   Vår studie tar med samma utgångspunkt som Najafian & Kretabi (2011) en kvalitativ ansats i att 

undersöka hur reklam är beskaffad ideologiskt, genom att studera ett mindre urval av material 

med samma metodologiska premisser. Skillnaden är att vi uteslutande använder Williamsons 

(2002) strukturell-marxistiska teori i jämförelse mot Najafian och Kretabi bredare definition av 

ideologibegreppet. En annan skillnad är att vi inte undersöker genusrepresentationer utan 

koncentrerar studien kring att blotta de dolda ideologiska strukturerna i materialet som fungerar 

främjande för konsumentismens ideologi.  

6. Teoretisk ram 

Den teoretiska ramen för vår studie består uteslutande av Judith Williamsons (2002) bok 

”Decoding Advertising: Ideology and Meaning in Advertising”. I detta kapitel redogör vi 

därmed för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för reklamavkodningsteorin. 

6.1 Reklamavkodningsteorin kompletterar det marxistiska perspektivet 

Williamsons (2002) tvärvetenskapliga reklamavkodningsteori identifierar hur 

kommunikationsformen reklam fungerar. Hon menar att teorin är ett fristående komplement 

till marxismen då den ämnar kritisera hur reklam reproducerar sociala strukturer i den 

moderna kapitalismen. Hon argumenterar enligt följande: 

”Marxists cannot afford totally to reject structuralism: as the sublety of capitalism’s ideological processes 
increases, so does the need for sublety in our understanding of them. We cannot afford to let any tool that 

might be useful slip through our hands. This is not being ’eclectic’ but being practical.” (Williamson 
2002:10) 

Det Williamson menar är att reklamen som struktur behöver en mer djuplodande kritik. Det 

beror på att reklam i det senmoderna västerländska samhället kan sägas vara kapitalismens 

mest närvarande och accepterade ansikte. Därför måste reklam kritiseras utöver det 

marxistiska antagandet om att den stimulerar marknadsekonomiska incitament. Williamson 
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menar att reklam snarare bör förstås som bevarande och befästande av kapitalismens och 

konsumentismens ideologi (ibid 14, Dyer 1982: 72). 

6.1.1 Reklam och konsumentismens ideologi 

Reklam kommunicerar enligt Williamson (2002) genom ideologi och lägger därmed också 

grunden till vår samhällsstruktur. Ideologi är kulturellt betingat och syftar till de 

meningsstrukturer som gör att vi ser på vissa fenomen eller ting som naturliga eller givna. 

Reklamens huvudsyfte är att stimulera konsumtion och kan därför jämställas med 

kapitalistiska intressen.   Williamson menar att reklam å ena sidan innebär en övertygande, 

propagandabaserad kommunikationsform; men att den å andra sidan också har en betydande 

strukturell inverkan genom dess ideologiska anspråk (Williamson 2002: 11-15). 

   I reklamavkodningsteorin är det alltså inte framställningen av dolda sanningar som är det 

centrala, de är av mindre analytisk vikt. Snarare är det den strukturella inverkan som är av 

intresse, då denna bidrar till att bibehålla den kapitalistiska marknadsekonomiska strukturen 

(ibid: 1-22, Dyer 1982: 74). 

6.1.2 Kapitalism och konsumentism 

Den klassiska marxismen antar att individen kategoriseras utifrån dess klass i relation till 

ägande av produktionsmedel (Williamson 2002: 19-22, Jhally 1987: 11-12). I 

reklamavkodningsteorin antar Williamson att det istället är själva konsumtionen av produkter 

som definierar kategoriseringen av människor. Detta som konsekvens av att den kapitalistiska 

produktionen, i det senmoderna kapitalistiska samhället, har ändrats radikalt sedan Marx 

(1818-1883) författade sin teori. Konsumtionsförhållandet är i modern tid av yttersta vikt, där 

kontroll och makt uppstår genom konsumtion snarare än i själva produktionen; efterfrågan av 

både varor och symboliska system utgör den ekonomiska basen och de faktiska 

produktionsförhållandena är av mindre relevans (Williamson 2002: 17-20, Storey 2009: 59-

62, Leiss et al. 2005: 23-24). 

   Marknaden definieras därför inte längre av handel med varor i sin fysiska form. Den 

koncentreras snarare kring det mervärde varan skapar i en social kontext. Reklam kan ses som 

värdeskapande i den sociala struktur som omger produkten (Jhally 1987: 11-12, Williamson 

2002: 9). Som konsekvens representerar reklam ett falskt medvetande till individers verkliga 

existensförhållanden. Istället för att identifieras med produktionsroller, blir vi identifierade 
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och kategoriserade efter vad vi konsumerar. Konsumentismen medför enligt Williamson att 

de ’sanna’ distinktionerna (klass) mellan individer och grupper i samhället har bytts ut mot 

konsumentprodukter med reklam som inflytelsestruktur. (Williamson 2002: 11-12, 18). 

6.1.3 Reklamens struktur 

Reklam återskapar den kapitalistiska strukturen då varors mervärde värderas högre än dess 

fysiska bruksvärde. Mervärdet består i abstrakta betydelser (tecken), vilka egentligen inte 

behöver ha någon koppling till produktens materiella egenskaper. Detta sker som direkt 

konsekvens då producenten av en vara kommunicerar mer än produktens kvaliteter och sanna 

bruksvärde. Det är dels genom denna process som produkten differentieras från andra snarlika 

sådana, men fungerar framförallt förledande (den genererar falskt medvetande). Williamson 

(2002) menar att reklam enkom förser mottagaren med falska löften om att mänskliga behov 

och känslor kan tillfredsställas genom konsumtion. Denna tillfredsställelse som utlovas är 

dock inte reellt förankrad i produkten, vilket resulterar i att människors behov lämnas 

otillfredsställda. På så vis triggas individen att fortsätta konsumera. Massproducerade varor 

kräver masskonsumtion för att den ekonomiska basen skall bibehålla den kapitalistiska 

ideologin (superstruktur). Betydelse skapas med andra ord genom konsumtion i enighet med 

konsumentismen. Detta för att människan har ett behov av att klassificera, ordna och förstå 

världen och i synnerhet den egna identiteten(Williamson 2002: 4-12, Wells 2004: 174). 

   Reklam verkar via mottagaren genom det ideologiska antagandet om att denne är en ‘fri’ 

konsument. Konsumentismen antar vidare att denna, ‘fria’ konsument besitter specifika 

värderingar och konsumerar i enlighet med dessa. Mottagarens ‘frihet’ är dock begränsad 

inom de ramar som konsumentismen satt upp, alltså möjligheten att välja från produktutbudet. 

Således legitimeras också konkurrensfrihet mellan producenterna (kapitalisterna). Detta är 

enligt Williamson, den ideologiska basen som rättfärdigar reklam (Williamsson 2002: 7, 42). 

Då mottagaren själv är delaktig i reproduktionen av ideologi, distraheras denne från att 

kritisera reella orättvisor och ifrågasätta klasskillnader och samhällsstrukturer. 

Reklamskaparen använder reklam som ideologiskt förankrat maktverktyg för att generera 

falskt medvetande som innebär ett oförändrat klassystem: 

”Advertisments are selling us something else besides consumer goods: in providing us with a structure in which 
we, and those goods, are interchangable, they are selling us ourselves […] it is the materiality and historical 
context of this need which must be given as much attention as that equation of people with things. An attempt to 
differentiate amongst both people and products is a part of the disire to classify, order, and understand the world, 
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including one’s own identity” (Williamson 2002: 13) 

6.1.4 Reklam använder tecken 

Williamson (2002) utgår från Louis Saussures (1857-1913) definition av att tecken. Saussure 

menar att ett tecken består av två delar; det betecknande och det betecknade, där det första 

refererar till det materiella objektet och det senare till konceptet, eller idéerna om detta. 

Tecknet i sin helhet refererar i sin tur till ett externt ting i den materiella världen. Begreppen 

betecknade och betecknande separeras enbart i analytiska syften; i praktiken innebär ett 

tecken alltid både sak och mening. Tecken särskiljs i reklamavkodningsteorin då den menar 

att det är tecknens betecknade delar som skapar mervärde för produkter. Producenten 

använder sig av andra tecken som redan är kända hos mottagaren för att därigenom 

tillfredsställa redan existerande betydelser hos mottagaren (Williamson 2002: 17-20, Danesi 

2006: 73). 

   Williamson (2002) anser att användningen av tecken i reklammaterial är av central 

betydelse när producenten kommunicerar sin produkt. Det beror på att produkten initialt är ett 

’tomt’ tecken eftersom produkten inte har något egentligt värde för mottagaren. Tecknet är 

tomt för att det i konsumentismens marknadsstruktur råder ett överflöd av varor med 

minimala skillnader inom alla produktkategorier. (Jhally 1987: 2-4) Därför måste produkten 

(det tomma tecknet) sättas i relation till andra tecken som redan har betecknade betydelser för 

mottagaren. Detta sker genom ideologi där betydelse hämtas från andra tecken, referenter, en 

sorts garant för att det som kommuniceras ska uppfattas som värdefullt (Williamson 2002: 36-

39). För att förtydliga hur reklamavkodningsteorin använder insikten av Saussures uppdelning 

av tecken som grundläggande teoretiskt begrepp, illustrerar vi detta genom ett exempel i 

nästföljande stycke. 

   I vår kapitalistiska och västerländska kultur betecknas en diamantring som en symbol för 

kärlek. I analytiska sammanhang är det betecknande “diamantringen”, det betecknade 

”kärlek” och tecknet; det som förenar de båda. Det som sammanför tecknets symbolisering av 

kärlek är avsändaren och mottagarens gemensamma referenssystem som i sin tur bestäms av 

ideologi. Diamantringens betecknade saknar per se mening. Det innebär att diamanter kan ges 

en annan betydelse, i en annan ideologiskt kontext (Jhally 1987: 130). 

   Diamantexemplet illustrerar att betecknade element skapar mervärde till produkter utöver 

dess ursprungliga mening (bruksvärdet). Reklampraktiken använder sig av just sådana 

teckenutbyten,  där det ’tomma’ tecknet (produkten) laddas med ‘nya’ värden utifrån andra 
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tecken; objekt eller personer som redan betyder något för mottagaren (Williamsson 2002: 31). 

6. 2 Reklam fungerar genom två meningsskapande konstruktioner 

Mot ovan nämnda teoretiska antaganden kan vi nu presentera hur Williamsons (2002) 

reklamavkodningsteori antar att kommunikationsprocessen i reklammaterial fungerar. 

Williamson menar att reklam kommunicerar genom två meningsskapande konstruktioner som 

förhåller sig enligt följande modell: 

 

Modell 1: egen modell som visar hur reklamavkodningsteorin förstår kommunikationsprocessen i tryckt 

reklammaterial 

Som modell 1 visar konstaterar reklamavkodningsteorin att kommunikation i tryckt 

reklammaterial i första hand handlar om en kommunikationsprocess (transmission – 

reception). Detta sker mellan producenten (avsändare) och den tilltänkta konsumenten 

(mottagare). Det som bestämmer och möjliggör kommunikationsprocessen är ideologiska 

referenssystem. Avsändaren använder referenssystem för att tillskriva produkten mervärde 

och mottagaren använder dem i sin tur för att tolka det kommunicerade mervärdet 

(Williamsson 2002: 20-26, 40-42). Detta sker genom två meningsskapande konstruktioner 

som båda är ideologiska funktioner.  
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   Utifrån reklammaterialet kommunicerar producenten en första meningskonstruktion (1) som 

handlar om att differentiera produkten mot andra snarlika produkter på marknaden. Det är 

denna process vi förklarat i tidigare kapitel om konsumentism och kapitalism. Denna sker i en 

process av tecken med värdeutbyte; produkten laddas med betydelser genom att dra mening 

från andra tecken som redan har mening i både avsändaren och mottagarens gemensamma 

referenssystem. Denna meningsskapande process är avsedd för att skapa mervärden för att 

stimulera mottagaren till konsumtion. Differentieringen åstadkoms i den första 

meningsskapande konstruktionen genom användandet av abstrakta tecken för att skilja 

produkten från andra befintliga produkter inom samma kategori. Avsändaren använder därför 

tecken som redan har mening utifrån det ideologiska referenssystemet.  I 

differentieringsprocessen uppstår ett slags emotionellt och mänskligt uttryck där symboliska 

utbytesvärden används för att skapa nya, kulturella meningar (känslor, kunskap, medvetande 

och så vidare) till produkter (Williamsson 2002: 20-39). 

   För att avkodningen skall fungera behöver mottagaren adresseras i reklammaterialet, detta 

görs i den andra (2) meningskonstruktionen.  Avsändaren föreställer sig en påhittad 

konsument för att i så stor mån som möjligt säkerställa att avkodningen av de symboliska 

bytesvärdena via referenssystemen sker på ett ’korrekt sätt’ (Williamsson 2002: 40-45). 

Adresseringen sker ideologiskt genom interpellation; en process i vilken reklammaterial 

konstruerar mottagaren som subjekt som vi förklarar närmare i följande kapitel.  

   Tillsammans utgör båda meningskonstruktioner (mekanismer) en struktur där avsändaren 

inkluderar mottagaren i processen att avkoda reklammaterialet. För att reklammaterialet skall 

kunna tolkas som meningsfullt krävs alltså att avsändaren och mottagaren delar 

referenssystem som vi beskrev i diamantexemplet. I de två kapitlen som följer kan vi nu 

förklara hur ideologiska reklamfunktionerna möjliggörs genom att mottagaren aktiveras i 

reklamens struktur. 

6.2.1 Adressering genom interpellation 

Interpellation är en process med vilken den strukturell-marxistiska teoretikern Louis Althusser 

(1918-1990) ämnar förklara hur ideologi inverkar på våra åsikter. Interpellationen innebär att 

det mänskliga subjektet konstrueras genom en, på förhand, given struktur. Williamson menar 

att interpellation förklarar den andra ideologiska funktionen av reklammaterial (adressering). 

   Subjektet är mottagaren som konstrueras av reklamtexten och makten ligger således i 
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mediers möjlighet att positionera subjektet på ett sätt där dess representation tas för givet. 

(Storey 2009: 78, Williamson 2002). Reklam har en elementär ideologisk funktion, då den 

inte skapar mening utan inbjuder mottagaren i meningsskapandet. Detta genom att transferera 

betydelse från ett ting eller fenomen till ett annat (Najafan & Krebati 2012: 64, Williamson 

2002: 33- 37). Althusser förklarar hur den ideologiska mekanismen bjuder in mottagaren 

genom interpellation på följande vis: 

“All ideology hails or interpellates concrete individuals as concrete subjects, by the functioning of the category 
of the subject ... ideology “acts” or “functions” in such a way that it “recruits” subjects among the individual (it 

recruits them all) or ‘transforms the individual into subjects (it transforms them all) by that very precise 
operatino which I have called interpellation or hailing, and which can be imagined along the lines fo the most 
commonplace everyday police (or other) hailing: ‘Hey, you there!’[...] Assuming that the theoretical scene I 
have imagined takes place in the street, the hailed individual will turn round. By this mere one hundred and 
eighty degree physical conversion, he becomes a subject. Why? Because he had recognised that the hail was 

‘really’ addressed to him, and that it was really him who was hailed (and not someone else)” (Althusser 1971; 
citerad i Williamson 2002: 50) 

Interpellation handlar, som citatet ovan visar, om att subjektet (mottagaren) underkastas en 

bestämd ritual där hailing (anropning) är en osynlig maktstrategi. I reklam tillämpar 

avsändaren denna strategi där mottagare positioneras genom adressering. Adresseringen sker 

genom att avsändaren på förhand komponerar ett meddelande som tilltalar mottagaren (som 

illustrerat i modell 1). Det önskade resultatet är att mottagaren motiveras till konsumtion. 

Därför är adresseringen i reklammaterial den fundamentala funktionen i den 

meningsskapande processen som reproducerar ideologi (Williamson 2002: 53-57). 

   För att förtydliga Althussers citat ovan förklarar Williamson att det är avsändaren bakom 

reklamen som ’agerar polis’ genom att formen förkläs till att adressera en individ. ”You” i 

inledningsfrasen ger sken av att producenten unikt menar dig, trots att adresseringsprocessen i 

praktiken vänder sig till en större målgrupp (massproducerade varor kräver masskonsumtion). 

Detta “you” är en aggregerad identitet som komponeras av betydelseskapande element i 

reklamen (ibid) Dessa korresponderar inte med någon sann identitet utan en påhittad sådan 

beroende på det betecknande och differentieringsskapande som skett i den första 

meningsskapande processen: 

”the subject drawn into the work of advertising is one who knows. To fill in gaps we must know what to fill in, 
to decipher and solve problems we must know the rules of the game. Advertisement clearly produces knowledge 

[…] but this knowledge is always produced from something already known, that acts as a guarantee, in its 
anteriority, for the ’truth’ in the ad itself […] [this is the ] central part of ideology: the constant re-production of 
ideas which are denied a historical beginning or end, which are used or referred to ’because’ they ’already’ exist 
in society, and continue to exist in society ¨because’ they are used and referred to; and which therefore take on 
the nature of a timeless, synchronic structure ’out of’ ’history’, although this structure as a whole clearly does 
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exist in history. (Williamson 2002: 99) 

Den ideologiska funktionen i reklam (ovan citerat) beror på att reklammaterial på ett eller 

annat sätt kommunicerar genom interpellation av en tänkt mottagare; en process som likt den 

ekonomiska reklamfunktionen producerar falskt medvetande. Den egentliga strukturen för 

reklammaterial består av en överföring av en ’tom’ relation som beskrivits i delarna berörande 

teckenbyten och differentiering. Adressering handlar därför delvis om att avsändaren 

inkluderar meningsstrukturer som är fyllda med saker vi redan vet, men också för att tilltala 

oss så att vi känner oss speciella och därmed konsumerar produkten. Detta är en psykologisk 

process eftersom Williamson förstår individen på så sätt inte som passivt accepterande av 

reklammeddelandet utan som delaktig i reklamens meningsskapande. (Williamson 2002: 41, 

74, Wells 2005: 181-182). 

6.2.2 Den sammanhållande funktionen: referenssystem 

Slutligen, redogör vi nu för de ideologiskt konstituerade referenssystem som Williamson 

menar sammanför de två meningsskapande processerna vi förklarat ovan. Referenssystem är 

som vi tidigare antytt den term Williamson använder för de ideologiska sammankopplingar 

som sker mellan avsändaren och mottagare i reklammaterial. 

   Williamson använder referenssystemens funktioner utifrån Roland Barthes (1977) förståelse 

av tecken. Barthes menar att tecken har denotativa och konnotativa nivåer. Tecknets 

betecknande är, som vi förklarade i diamantexemplet, inte en passiv bärare av den 

huvudsakliga betydelsen i reklamen. Det leder inte simpelt idéerna som finns i det betecknade 

utan skapar även alternativa, mindre uppenbara betydelser. Reklam, i Barthes termer, 

denoterar en sak (produkten eller tingets materialitet) samtidigt som det konnoterar någonting 

annat, mer abstrakt, utanför reklamen (Barthes 1977: 32-51). 

   Dessa konnotativa meningar utgör beståndsdelarna i mer övergripande, ideologiskt 

präglade, referenssystem och verkar alltså genom den latenta betydelsen i reklaminnehållet 

(tecken). Till skillnad från det huvudsakliga betydelsen av reklam (uppmaning till 

konsumtion) är den underliggande betydelsen inte fulländad, den kräver en aktiv korrelation 

av två element i reklamen; produkten och referenten. Denna koppling är nödvändig för att 

avsändaren skall kunna nå ut med budskapet.  Reklamskaparen (avsändaren) antar en tänkt 

mottagare för att sedan ‘välja ut’ representationer av ett objekt som hos mottagaren redan är 

betydelseladdade. (illustrerat i figur 1). Det är en cirkulär process; som kräver introduktionen 
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av referenssystem som konnotationsmedel. Referenssystem formar genom denna cykliska 

process en kunskapskropp, eller ett kulturellt betingat ’lexikon’ som både reklamskapare och 

mottagare drar betydelse från (Williamson 2002: 160-172).  

   Williamson har genom sin teoribildning identifierat att reklam i huvudsak använder sig av 

tre typer av referenssystem; historia, natur eller vetenskap. Hon argumenterar för att dessa är 

de mest vanliga eftersom de är ideologiskt laddade, då de gör anspråk på både sanning och 

objektivitet. Dessa referenssystem anses också vara till fördel för avsändaren då de är 

vedertagna av majoriteten av människor inom en kultur och är därför också de mest givande 

då de är mycket associationsrika och återbrukningsbara för reklamskaparna (Williamson 

2002: 175-177). 

   Referenssystemen är alltså verksamma både i den differentierade utbytesprocessen mellan 

teckenbetydelser men också i adresseringen. Mottagaren är som bild 1 visade integrerad i 

syfte att bjuda in denne i meningsskapandet. Reklammaterialet kräver därmed mottagarens 

engagemang för att denna grundläggande funktion skall aktiveras: 

“transformational space between the units of the ad. Its menaing only exists in the space; the field of transaction; 
and it is here that we operate - we are in this space” (Williamson 2002: 44) 

Då reklam anspelar på redan existerande betydelser är resultatet att vi sällan märker det 

refererande tecknet, trots att det inte har någon inneboende likhet med produkten. Dessa 

placeras endast tillsammans så att en produkt, på ett omedvetet plan, kan länkas med en annan 

bild eller känsla i våra sinnen. Länkningen av det interna (tankar och känslor) med något 

externt (det materiella) är en viktig del i alla meningskonstruktioner (ideologier). Behovet av 

denna koppling är så pass grundläggande och därför är reklam svårt att kritisera i sitt 

egentligen tomma innehåll. Kritiken ligger i att referenssystemen legitimeras i 

reklamstrukturen (Williamson 2002: 101-103, 162-179). 

7. Metod 

I detta kapitel presenteras ett multimodalt ramverk för texter av verbal-visuell karaktär. 

Inledningsvis förklaras hur metoden fungerar på en grundläggande nivå för att sedan närmare 

gå in på de aktuella analysverktygen och hur de tillämpas i tolkningen av materialet. De 

metodologiska utgångspunkterna motiveras därefter i relation till teori i kapitlets sista avsnitt 
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där vi beskriver vi hur vi gått tillväga med analysen. 

7.1 Den multimodala metoden 

Det multimodala forskningsfältet utgår från att all kommunikationsform består i ett urval 

representativa semiotiska resurser (teckensystem) eller så kallade kommunikativa modaliteter, 

som samverkar sinsemellan för att ge mening till ett innehåll (Jewitt 2014: 1-3). Den 

inneboende meningen i dessa enheter är inte statisk utan besitter så kallade 

betydelsepotentialer som i sin tur bestäms av den sociala och kulturella kontexten; den 

rådande ideologin (Björkvall 2009: 15). Metoden har sitt ursprung i lingvistiken och ser 

därmed samtliga modaliteter som uppbyggda efter språkliga principer, men i en bredare 

kommunikativ kontext av andra omgivande modaliteter (Jewitt 2014: 1-3, Royce 1998: 26). 

Modalitetsbegreppet innefattar alla typer av meningsfull kommunikation (Jewitt 2014: 1, 

Björkvall 2012: 140). Ett grundantagande är att dessa genom synergism åstadkommer en 

större kommunikativ effekt än om de skulle läsas individuellt. (Royce 1998: 27). 

   För att besvara studiens syfte som handlar om att med en kvalitativ ansats utifrån teorin 

identifiera ideologiska strukturer i materialet, anser vi den multimodala metoden som 

passande för vår studie. Detta metodval grundas på den tidigare forskning vi presenterade i 

kapitel 5 där Najafian & Kretabi (2011) konkluderade att metoden är användbar för att 

identifiera ideologiska praktiker i reklammaterial. 

   Med utgångspunkt i lingvistikforskaren Hallidays (1978) socio-semiotiska perspektiv 

tillsammans med starka influenser av Kress & van Leeuwens verk ”Reading images: the 

grammar of visual design” (2006) har Anders Björkvall (2009) i en handbok förenklat och 

anpassat de metodologiska utgångspunkterna för det svenska språket. Denna behandlar 

reklammaterial av bimodal karaktär (verbal-visuell) och är därför väl lämpad för den typ av 

material som avses undersökas i denna uppsats. Björkvalls metodologi är däremot omfattande 

och går in i detalj på många grepp vilka en reklamannons kan utformas efter. Det innebär att 

alla aspekter som tas upp i handboken inte är relevanta för analysen av Kånkens 

produktbeskrivningar eller i relation till Williamsons (2002) reklamavkodningsteori och 

således är genomgången nedan en anpassad version.  

   Vidare menar Björkvall att reklam är multimodala realiseringar av sociala praktiker och 

strukturer i samhället (ideologi) där texters modaliteter samverkar på olika plan för att skapa 

nya meningar (Björkvall 2012: 140). Med andra ord innehåller reklam representationer av den 
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omgivande verkligheten. Detta betyder per se inte att dessa är ’sanna’ och refererar till 

verkligheten som den faktiskt förhåller sig, utan är endast metastrukturer av denna. 

7.2 Metafunktioner 

Att studera tryckt reklammaterial innebär att den multimodala metoden förstås utifrån 

synergismen mellan de verbala-visuella delarna i tre metafunktioner; den ideationella, 

interpersonella och textuella (Björkvall 2009: 11).   

   Följande avsnitt förklarar systematiskt de olika metafunktionernas innebörd och 

analysverktyg i separata stycken. Detta för att tydliggöra de olika aspekterna som tas i 

beaktning i ett bimodalt analysanförande, även om de i praktiken vävs in i varandra vilket vi 

illustrerar i kapitlet om vårt analysförfarande. 

   De metodologiska stegen hjälper i första hand till med att definiera materialets form; hur de 

verbala och visuella elementen i texten samarbetar för att skapa ett enhetligt meddelande, för 

att sedan öppna upp för en djuplodande analys av materialets konnotativa betydelsepotentialer 

eller (innehåll) med hjälp av Williamssons reklamavkodningsteori. 

7.2.1 Ideationell metafunktion 

Den första metafunktionen behandlar socialt situerat meningsskapande genom ideationella 

representationer av delar av omvärlden synliga i det kommunikativa materialet. (Björkvall 

2012: 136) Det centrala i analysen på denna nivå handlar om processer i materialet och hur 

deltagare i form av människor och/eller föremål relaterar till varandra. 

   De frågor som bör ställas till den bimodala texten rör således vem som gör vad mot vem, 

vem som tänker på vad, hur någonting är eller vad någonting har (se tabell 1) (Björkvall 2009: 

57-61). 
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Tabell 1: Egen översiktlig sammanställning av centrala undersökningsfaktorer på det ideationella planet 
(Björkvall 2009: 57-62) 

 
Processer kan representeras både verbalt och visuellt. De är antingen dynamiska (något förändras) 

eller statiska (oföränderligt tillstånd). I skrift uttrycks detta genom verb i satsen och kan delas in i 

fyra olika processtyper, varav två av dessa (materiell och relationell) är centrala i det valda 

materialet. Det visuella uttrycket ser lite annorlunda ut och kan delas in i narrativa eller 

konceptuella processer, respektive med underkategorier (Se tabell 2). Den första karaktäriseras av 

dynamiska riktningar eller vektorer i bilden så som blickar eller pilar, medan den senare saknar 

vektorer och är därför av statisk karaktär. (Björkvall 2009: 61-63)  

 
Tabell 2: Sammanställning och modifiering av uppställning 3, figur 14 och 17 (Björkvall 2009: 60-76) 



	  
	  
	  

18 

Ett material behöver nödvändigtvis inte innefatta det fullständiga antalet processtyper som 

presenterade i Björkvall (2009), utan de verbala-visuella elementen kan vara begränsade att endast 

representera några av dessa. Tabell 2 reflekterar därmed endast ett urval av de aktuella 

processtyperna för det specifika studiematerial som behandlas i denna analys. 

   Efter att ha identifierat pågående processer i texten är det möjligt se till de omständigheter som 

omger processtyper av dynamisk karaktär och hjälper till att kontextualisera dessa. En central 

sådan omständighet berör rumslighet och handlar om mot vilken bakgrund (miljö) något sker 

(Björkvall 2009: 68-69). 

   Processer kan alltså representeras både verbalt och visuellt och ovan har vi presenterat de olika 

verktyg som hjälper till att identifiera dessa. Med stöd i detta är det möjligt att peka ut de 

nyckelprocesser som differentierar och skapar mervärde för produkten i reklam. 

7.1.2 Interpersonell metafunktion 

Den andra, interpersonella nivån (tabell 3) behandlar hur adresseringen av läsaren/betraktaren är 

beskaffad i den bimodala texten (Royce 1998: 37). Den går att utläsa på fyra sätt; hur en text kan 

vara givande eller krävande, hur distans mellan texten och mottagare uttrycks, om attityder och 

till sist modalitet, som på grund av sin komplexitet behandlas i ett separat avsnitt nedan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 3: Egen översiktlig sammanställning av centrala undersökningsfaktorer på det interpersonella planet 
(Björkvall 2009: 32-55, 111-125) 

	  
 
Att undersöka handlingar både verbalt och visuellt rör främst den talarroll som texten iklär 
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sig och kan enligt Halliday vara antingen givande eller krävande. Verbalt utrycks detta i form 

av utbyte av antingen varor, tjänster eller information som tabell 4 visar. (Björkvall 2009: 33) 

 
Tabell 4. Grundläggande språkhandlingar	  (Björkvall 2009: 33) 

 

I bild är de kommunikativa handlingarna något mer begränsade till de huvudsakliga handlingarna 

erbjudande och krav. I enkelhet är en deltagares direkta blick mot betraktaren ett uttryck för krav, 

medan en frånvänd ger ett erbjudande om att ostört betrakta. (Björkvall 2009: 36-37) 
 

	  
Tabell 5. Grundläggande bildhandlingar (Björkvall 2009: 37) 

Den andra dimensionen inom den interpersonella metafunktionen, vilket den bimodala texten 

kommunicerar genom är distans. Det handlar om hur nära innehållet och betraktaren/läsaren 

knyts till varandra i materialet. I de verbala elementen handlar detta främst om tilltal, till 

exempel kan läsaren benämnas personligt (ex. du, dig, din), formellt (ex. Ni) eller så kan 

tilltal undvikas helt och vävas in i passiva verb. 

   En annan resurs är typ av språk. Denna förklarar också distansen som uttrycks mellan 

avsändare och mottagare. Om en text är formulerat i talspråk och/eller uppdelat i kortare 

meningar upplevs detta i regel som mer informellt och personligt (Björkvall 2009: 46-48). 

Distans kan även uttryckas med typografiska resurser där exempelvis ett standardiserat 

typsnitt kan förstärka textens formella intryck (Björkvall 2009: 126-130). 
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Modell 2: Egen modell över verbal distans mellan text och mottagare (Björkvall 2009: 46-48) 

Beskäring är den huvudsakliga resursen för att uttrycka närhet eller distans i bild och 

korresponderar med hur vi upplever människor i verkligheten. Närbilder är synonymt med 

avståndet till en person vi är intima med eller ingår ett samtal med, här beskärs bilden vid axlarna 

eller närmare ansiktet. Medelavstånd signalerar att personen är kontaktbar utan att det blir 

personligt och i distanserade bilder porträtteras deltagaren på avstånd och anses som okontaktbara 

(Björkvall 2009: 39-46). 
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Modell 3: Visuell distans. Modifiering av figur 10 (Björkvall 2009: 46) 

Attityder är ett tredje verktyg för att relatera representerade deltagare i en bild till betraktaren. 

Deras positionering i förhållande till varandra är centralt i meningsskapandet och manifesteras 

genom kameravinklar på ett vertikalt och visuellt plan i subjektiva bilder (se tabell 5) (Björkvall 

2009: 49-55). Att ‘se ned’ på något/någon ur en vinkel ovanifrån (fågelperspektiv) sätter 

betraktaren i en överlägsen position. I en bild där deltagare i bilden betraktas underifrån 

(grodperspektiv) är det tvärtemot den avbildade som idealiseras och är överlägsen betraktaren. En 

neutral positionering av kameravinkeln är således där betraktare och deltagare befinner sig på 

samma plan i ett öga-mot-öga-perspektiv. Här råder maktbalans (Björkvall 2009: 51-54). Det 

horisontella planet hänger ihop med graden engagemang som i sin tur kopplas samman med om 

deltagaren är avbildad framifrån, i profil eller bakifrån, där det första perspektivet innebär högsta 

graden engagemang med betraktaren (Björkvall 2009: 54-55). 

Tabell 6: Resurser för attityder i subjektiva bilder. Modifiering av uppställning 1 och 2 (Björkvall 2009: 51-55) 

 

Modaliteter i detta sammanhang syftar inte till de semiotiska system som inledningsvis 

diskuterats, utan till verklighetsgraden eller pålitligheten i det som presenteras i materialet. 

Textens avsändare har alltid ett visst förhållningssätt till det som uttrycks både verbalt och 

visuellt och således är det som förmedlas inte neutralt utan en konstruerad representation av 

verkligheten (Björkvall 2009: 111). 

   Tabell 7 illustrerar sambandet mellan de fyra grundläggande språkhandlingarna (tidigare 

illustrerat i tabell 4) och de fyra typerna av modalitet. I enkelhet har modalitet att göra med 

förhållningssättet till något och kan formuleras på en skala av full säkerhet till full negering 

(inte, aldrig etc.) (Björkvall 2009: 112-113). 
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Tabell 7: Egen tabell över verbala modaliteter (Björkvall 2009: 111-113) 

I vanlig ordning är även modalitet i bilder något mer abstrakt än i språket och kan därför inte 

uttrycka samma typer av modalitet som visat ovan. I den visuella delen undersöks den version 

av verkligheten som bilder refererar till (kodningsorientering) och förhållningssätt till detta 

(Björkvall 2009: 111). Björkvall presenterar fyra typer av kodningsorienteringar som vardera 

representerar olika typer av verklighetsuppfattningar vilka en bild förhåller sig till (Björkvall 

2009: 117-118). Fotografier klassas i regel till den naturalistiska kodningsorienteringen 

(Björkvall 2009: 114) och eftersom samtliga av de identifierade bildelementen i Kånkens 

produktbeskrivningar är fotografier kommer materialet endast behandlas utifrån denna. 

   Den högsta graden av modalitet i bilder av naturalistisk kodning befinner sig någonstans på 

mitten i skalan i fråga om färgmättnad, detaljrikedom, djup, belysning och kontrast (se tabell 

8) (Björkvall 2009: 119). Kortfattat handlar det om hur pass väl bilden korresponderar med 

omgivningen som vi upplever den ur våra ögon. Blir det överdrivet åt något håll sjunker 

modaliteten. Exempelvis har färgfoto högre modalitet än ett svartvitt foto, men ökas 

färgmättnaden minskar den istället (Björkvall 2009:119). 

 
Tabell 8: Modalitet och resursanvändning vid naturalistisk kodningsorientering. Modifiering av Figur 27 och 28 

(Björkvall 2009: 118-124) 

 

Ur ett kritiskt perspektiv är modalitet en viktig detalj för att förstå hur och till vem en viss 

världsbild kommuniceras och med vilka syften (Björkvall 2009: 124-125). Tillsammans med 

de andra tre strategierna ur den interpersonella metafunktionen utgör dessa ett ideologiskt 
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verktyg för att uttrycka makt i materialet. Det hänger samman med den andra 

meningskonstruktionen och adressering, då det handlar om det förhållningssätt 

reklamskaparen avser att kommunicera till mottagaren. 

7.1.3 Textuell metafunktion 

Den tredje och sista metafunktionen som går att utläsa i det valda materialet behandlar 

materialets layout eller komposition som resurser för att komponera en fungerade, 

meningsfull text. Här undersöks betydelsepotentialen av de verbal-visuella segmentens 

organisation på det horisontella och det vertikala planet, utifrån strategier som 

informationsvärde, visuell framskjutenhet och avgränsning/sambandsskapande (Björkvall 

2009: 84-85). 

I regel brukar information av en mer idealiserad eller generell karaktär placeras högt upp för 

att sedan smalna av till att bli mer konkret eller specifik ju längre ned vi befinner oss i det 

semiotiska rummet (Björkvall 2009: 87). I västvärlden läser vi från vänster-höger vilket gör 

att denna dimension är kulturellt kopplat till informationsvärdet ”given”-”ny”. Det som 

placeras till vänster (i den bimodala texten som helhet samt i enheterna som utgör den) 

fungerar därför som en mer given grund till den nya information som följer till höger 

(Björkvall 2009: 88). 

   I konstruktionen av en multimodal text av verbal-visuell karaktär används olika 

kompositionsprinciper vilka element ordnas efter (se tabell 8). Visuell framskjutenhet är ett 

sådant medel för att signalera elementens hierarkiska ordning. Generellt gäller att ju mer 

framskjutet ett element är, desto viktigare och/eller intressant framstår det (Björkvall 2009: 

100). Det finns också olika strategier för hur element relaterar eller skiljs från varandra inom 

det semiotiska rummet genom resurser för avgränsning och sambandsskapande. Inom det 

semiotiska rummet separeras element ofta från varandra med hjälp av olika avgränsare i form 

av exempelvis grafiska ramar, mellanrum, färgkodning etc. (Björkvall 2009: 86-87). Visuella 

rim (se tabell 8) är en sådan resurs, som brukas för att binda samman element genom 

exempelvis färg eller andra gemensamt karaktäriserande attribut (Björkvall 2009: 108). 
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Tabell 9: Resurser för kompositionsprinciper. Modifiering av Uppställning 4 och 5 (Björkvall 2009: 101-105) 

 

Det är med dessa verktyg avsändaren kan skapa en önskad läsväg för mottagaren, för att i så stor 

mån som möjligt säkra att materialet uppfattas utifrån den avsedda ordningsföljden. Hur 

materialet sedan uppfattas av avsändaren i praktiken sammanfaller naturligtvis inte nödvändigtvis 

med den läsväg bestämd av avsändaren (Björkvall 2009: 104). Utöver detta kan reklamsakaparen 

bestämma vilka element som bör uppfattas som primära, samt de som bör tolkas som av mindre 

vikt. Det är alltså inte bara elementens innehåll som är av betydelse utan dess placering i det 

semiotiska rummet och inombördiga organisation fyller en viktig funktion för att utläsa hur 

avsändaren adresserar mottagaren. 

7. 3 Analysförfarande 

Den multimodala analysen som beskrivits i detta kapitel kan verka något komplex. Det beror 

på, som vi tidigare förklarat, att den multimodala forskningsmetoden är ett analysramverk 

som avser för att identifiera hur olika modaliteter i reklammaterial samverkar. Därför 

analyseras samtliga angreppspunkter utan inbördes ordning.  

   För att utläsa de olika metafunktionerna förutsätter detta att de verbala och visuella 

komponenterna inom respektive semiotiska rum först identifieras. Detta gjordes uppifrån och 

ned och vänster till höger (i enlighet med strategin för informationsvärde) utifrån 

kompositionsprinciperna för avgränsning (tabell 9), vilka hör till den textuella 

metafunktionen. De olika elementen skiljdes från varandra främst genom avstånd, vilket är 

extra tydligt i produktbeskrivningen från 2015 (bilaga 4), men också med hjälp av inramning 

och kontrast som exempelvis i materialet från 1979 (bilaga 2) där svartvita hockeyspelare 

överlappar den inramade färgbilden av ryggsäckarna. Överlappning som avgränsningsprincip 

är också återkommande i produktbeskrivningen från 1994 (bilaga 3) där utklippta ryggsäckar 

löper diagonalt längst ytan. Vi numrerade först de verbala elementen och sedan de visuella i 

respektive material (se bilaga 2-4).  
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   Då samtliga metafunktionerna interagerar, både inom enheterna och sinsemellan i den 

fullständiga helheten, analyserades de parallellt utifrån studiens frågeställningar.  En 

multimodal analys innebär inte bara att undersöka synergin i sig, utan också att ta de enskilda 

delarnas unika karaktärsdrag och uppbyggnad i beaktning; alltså helheten samt de 

komponenter som konstruerar helheten (Unsworth & Cléirigh 2014: 179, Stöckl 2014: 285). 

Därför är det nödvändigt att i analyskapitlet, dela upp de olika reklammaterialen för sig, i 

respektive underfrågeställning för att inte tappa den unika uppbyggnaden för de enskilda 

produktbeskrivningarna. 

   Analysen är indelad i totalt tre huvudkapitel. De två första är teoretiskt motiverade av 

underfrågeställningarna. Då vi på ett så tydligt vis som möjligt vill illustrera hur samtliga 

produktbeskrivningar är uppbyggda i sina beståndsdelar och som helhet, har vi valt att under 

kapitel ett och två dela upp materialet kronologiskt i separata avsnitt.  

   Det första kapitlet behandlar differentiering av produkten Kånken utifrån avsändaren, där 

analysen främst sker utifrån de processtyper som ställts upp under den ideationella 

metafunktionen. Det är i processerna som de aktuella referenssystemen, för att skapa 

mervärde för produkten, kan utläsas. 

   I det andra kapitlet undersöks adressering av mottagaren i materialet med fokus på 

utgångspunkterna för den interpersonella och den textuella metafunktionen. Med stöd i dessa 

två är det möjligt att avslöja de strategier som avsändaren använder för att bjuda in 

mottagaren i meningsskapandet (adressering) och hur materialet konstruerats för att styra 

avkodningsprocessen till sin fördel. 

   Till sist, i det avslutande kapitlet avser vi i en sammanfattande diskussions väva samman 

och jämföra materialet i syfte att besvara den huvudsakliga frågeställningen. 

8. Empirisk analys 

I detta kapitel besvaras först underfrågeställningarna “På vilka sätt differentieras Kånken i 

produktbeskrivningarna?” och “På vilka sätt adresseras mottagaren i Kånkens 

produktbeskrivningar?”. För att sedan, i ett tredje kapitel jämföras i en analys för att besvara 

studiens övergripande frågeställning “Hur kan reproduktion av ideologi identifieras i Kånkens 

produktbeskrivningar?”. 

8. 1 Kånkens differentiering 
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8.1.1 Funktioner i fokus år 1979 

I den första produktbeskrivningen (bilaga 2) utgörs den huvudsakliga differentieringen av 

Kånken från dess “praktiska” funktioner med utgångspunkt i dess primära 

användningsområde som skolväska. Denna differentiering sätts i relation till ett underliggande 

antagande om att andra väskor inom produktkategorin skolväska inte vanligtvis bärs på 

ryggen: 

“Praktisk skolryggsäck för både små och stora barn, med axelremmar, så att den kan bäras på ryggen - det enda 
riktiga sättet för ryggar som håller på att växa.” (Fjällräven 1979: 2) 

Utan att använda medicinska belägg hänvisar detta påstående (med hög säkerhet) till 

vetenskapliga referenssystem. Det skapar ändock ett mervärde för Kånken då produkten 

märks som ergonomisk genom referensen till biologisk utveckling.  Mervärdet skapas genom 

det explicita påståendet av hög säkerhet och pålitlighet om att det är det “enda riktiga sättet” 

för ryggar som växer. 

   Den andra differentieringen handlar också om Kånkens praktiska funktion (förutom att den 

kan bäras på ryggen) vilken specificeras enligt traditionella organisationsprinciper längre in i 

brödtexten (2). Väskans bruksvärde redovisas grundligt i denna text för att avslutningsvis 

skildras med exakta måttangivelser och vikt. Dessa värden manifesteras till viss del på det 

visuella planet i element 5, där två Kånken i rött och blått står uppställda mot en gul neutral 

fond, vilket gör det uppenbart att det är produkten som är i fokus. Det är ingen teknisk 

genomgång i samma avseende som den skriftliga, men mottagaren får möjlighet att i viss mån 

betrakta ryggsäcken både invändigt och utvändigt, även om det bara är framifrån i en bestämd 

vinkel. Relationen mellan element 5 och brödtexten (2) går att utläsa genom följande citat: 

“Hela bakstycket kan öppnas - tvåvägsblixtlås på tre sidor - och utrymmet i säcken blir lättåtkomligt. [...] Mått 
Höjd: 38 cm, bredd 27 cm, djup 18 cm (stort nog för två A-4-pärmar!)” (Fjällräven 1979: 2) 

Det verbala exemplet ovan realiseras tydligt i bild genom den öppnade väskan då den 

illustrerar hur två A4-pärmar passar i ryggsäcken: 
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Bild 1 illustrerar hur A4-pärmarna tillför Kånken mervärde (Fjällräven 1979: 5) 

A4-pärmarna i den högra ryggsäcken visar hur ett teckenutbyte sker där Kånkens 

differentierande funktion av att ”kunna” ha en pärm i en skolväska fyller ett praktiskt 

mervärde mot referenssystemet vetenskap. Bruksvärdet (funktionerna) blir därigenom ett 

abstrakt mervärde där Kånken differentieras som ergonomisk.  

   En annan differentieringsprocess iscensätts också av detta bildelement (5), då det i dess 

nederkant syns två överlappande hockeyspelare i svartvitt, som även utgör en vektor mot 

textelement (4) så att dessa sammanfogas både innehållsmässigt och på en textuell nivå. Trots 

att “KÅNKEN” är tryckt på den ena hockeyspelarens ben är bildelementets koppling till 

Kånken som produkt till en början en aning oklart. Detta reds till viss del ut i bildtexten (4): 

“KÅNKEN - svensk mästare i ishockey 1979 med MoDo” (Fjällräven 1979: 4) 

Eftersom Kånken är den aktiva deltagaren i meningssatsen förekommer det så att det är 

ryggsäcken som är den svenska mästaren och MoDo tillskrivs en mer passiv deltagarroll. 

Detta är givetvis ologiskt och bör istället tolkas som att Kånken sponsrar MoDo och därmed 

gjort segern möjlig. Hockeytemat relaterar inte över huvud taget till Kånkens bruksvärde utan 

är ett uppenbart grepp för att implicit skapa mervärde och ’goda avsikter’ genom att indikera 

att de stödjer lokalt föreningsliv. Den indirekta betydelsen att köpa en Kånken är att 

konsumenten bidrar till sporten och lagets framgångar. För att denna betydelse skall kunna 

avkodas krävs dock en viss förkunskap hos mottagaren, något som diskuteras närmare i andra 

kapitlet om adressering. 

   Referenssystemet som differentieringen utgår från i detta reklammaterial är därmed 

framförallt konnotationerna kring praktiskhet och vetenskaplighet. Kånken till skillnad från 
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andra väskmodeller profilerar sig i detta material som unik i sina funktioner utifrån ett 

underliggande antagande om att andra produkter inom kategorin skolväskor inte bärs på 

ryggen. 

 

8.1.2 Kånken som en investering år 1994 

Den andra produktbeskrivningen (bilaga 3) inleds med ett gulmarkerat textstycke bestående 

av påståendet av hög pålitlighet eller säkerhet.  Med undantag från satsen med uttrycket 

“praktiskt taget” som indikerar på att det ‘nästan’ förhåller sig som påstått. I sin helhet 

upplevs det som påstås som sann ‘fakta’ och knyter på så vis an till både historiska och 

vetenskapliga referenssystem:  

“Kånken är för många den allra första kontakten med det rätta bärverktyget. 1978 lanserades Fjällräven Kånken 
som skolryggsäck. Introduktionen kom praktiskt taget samtidigt med alarmerade läkarrapporter om hur illa våra 
barn for av sitt släpande på tunga skolväskor. I femton år har Kånken avlastat ett par, tre miljoner barnryggar. 

Kånken uppmärksammades tidigt för detta och erhöll redan 1980 utmärkelsen “Bra design” (Fjällräven 1994: 1) 

Referenssystemet som aktiveras är vetenskapligt till följd av att Kånken presenteras som en 

lösning till ett av läkare erkänt hälsoproblem i samhället; felbelastade barnryggar. Att referera 

till, och därigenom sätta produkten i relation till, en allmänt betrodd samhällelig institution, så 

som sjukvård (vetenskap) ökar trovärdigheten för det som påstås, trots att inga konkreta 

belägg presenteras.    

   Fjällräven profilerar sig sålunda som ett varumärke med välvilja och goda avsikter som 

främsta syfte. De döljer därigenom den verkliga (önskade) effekten; konsumtion av dess 

produkt.  Påståendet är också förledande då produkten benämns som ett “verktyg” genom 

bruksvärdet, snarare än som accessoar som differentieringssätt från andra produkter inom 

varukategorin ‘väskor’. 

   Vidare knyts ryggsäcken i samma text till ytterligare ett referenssystem; historia. Detta är 

tydligt i följande stycke där Kånken bokstavligen skrivits in i den historiska kontexten: 

“Kånken – Nutidshistoria 
Idag kan man till och med finna Kånken på museum. En permanentutställning på Danmarks Nationalmuseum 

som visar kläder och mode genom tiderna. Kånken har blivit nutidshistoria medan den ännu är en populär 
klassiker!” (Fjällräven 1994) 
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Kånken tillskrivs status som ”nutidshistoria” samt knyts till ett sammanhang av “kläder och 

mode genom tiderna” och differentieras därmed, utöver sin status som ”bärverktyg”, också 

som väskmodell inom kategorin för modeaccessoarer. Historia som referenssystem förklarar 

att konsumtionen av produkten kan liknas med en investering, i och med att dess 

differentierande “klassiska” och “tidlösa” egenskaper. 

   Kånken framställs i båda av de tidigare styckena som en produkt av investeringsslag på två 

sätt, delvis för hälsoskäl men också som en modedetalj oberoende av skiftande trender. På så 

sätt differentieras den från andra väskor.  Det första textelementets (1) avslutande meningssats 

antyder dessutom att ryggsäcken kvalitémässigt håller genom hela livet: 

“Och i många bilar hittar man i dag barndomens skolryggsäck som verktygsväska. Näst intill outslitlig som den 
är” (Fjällräven 1994:1) 

Kånken profileras i det första textelementet (1) som en engångsinvestering, vilket strider mot 

ökad konsumtion. Kånken som engångsinvestering kan kritiseras genom illustrationen av den 

stora variationen i form av färger och storlekar som följande diskussion behandlar. 

   De tidigare exemplifierade utdragen har ingen direkt koppling till produktbeskrivningens 

visuella delar.  Det avgränsande bildelementet (4), som är en rad av Kånken-ryggsäckar i 

originalmodell löpandes vertikalt över det semiotiska rummet, visualiserar snarare de 

färgvariationer som presenteras skriftligt i element 2 (artikelnumret som finns att hitta dels 

efter rubriken och som bildtext är en annan indikator). Totalt syns tretton uppradade väskor, 

där den första och sista ryggsäcken är avklippta så att raden (som också utgör en vektor utan 

utgångspunkt och mål) inte får ett avslut inom sidan. Det ger intryck om att raden av 

ryggsäckar, och därmed variationen av färger, fortsätter i all oändlighet trots att skriften (2) 

tydligt påstår att väskan endast finns i tretton färgkombinationer.  
   De visuella elementen (4 och 6) skildrar ryggsäckarna med fokus på dess materiella utseende 

som ytterligare förtydligas då de presenteras i urklipp utan omgivande bakgrund som skulle kunna 

dra fokus från själva väskorna. Det är trovärdigt återgivna färgfotografier, men då det saknas 

sammanhang sjunker modaliteten gällande främst djup och detaljrikedom. 
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Bild 2: urklipp av bildelement som illustrerar graden modalitet (Fjällräven 1994: 4, 6) 

Som ett alternativ till den klassiska Kånken presenteras den rymligare Stora Kånken som 

beskrivs enligt följande i textelement 3: 

“Samma fina funktioner men en större och rymligare modell av Kånken” (Fjällräven 1994: 3) 

Vidare är ryggsäckarnas praktiska funktioner beskrivna utförligt i textelement 2: 

“Kånken har både bärhandtag och praktiska axelremmar. Hela bakstycket kan öppnas vilket gör utrymmet 
lättåtkomligt.  Inuti säcken finns ett sittunderlag. På sidorna, två långsmala fickor för diverse småsaker och 
framtill en bälgficka med täckt blixtlås. Fjällräven-logo som reflex. Sydd i Vinylon F.” (Fjällräven 1994: 2) 

De funktioner som radas upp är inte lika tydligt uttryckta i bild, förutom de yttre attributen 

(bärhandtag, bälgficka, blixtlås etc.) som kan skymtas. Detta då den subjektiva kameravinkeln 

bara tillåter betraktande från en bestämd vinkel. Visuellt genomförs alltså ingen teknisk 

genomgång av produkten, som man kanske kan förvänta sig av en produktbeskrivning. 

Materialet är istället centrerat kring differentiering genom de referenssystem som produkten 

knyts till i element 1, samt att ryggsäcken kommer i olika utföranden. 

   Differentieringen består sammanfattningsvis, i de varierande färger som Kånken tillverkas i, 

men också utifrån referenssystem av vetenskap och historia.  
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8.1.3 Kånken som hållbar 2015 

I uppslaget från 2015 (bilaga 4) uppfattas samtliga tre bildelement samt den röda rubriken 

som mest slående och framskjutande från den vita bakgrunden. Det är tydligt att termen 

“hållbar” är den verbala markör som differentierar Kånkens mervärde på en övergripande 

nivå. Vid närmare läsning av textelement (3) tydliggörs det att det “hållbara” differentierar 

Kånken på tre plan; med sin hållbara design, hållbara kvalité och hållbarhet i fråga om miljö 

och klimat. 

 

 

 
 

 
Bild 3: Rubrik märker Kånken som hållbar (Fjällräven 2015: 2) 

Rubrikens huvudsakliga syfte är att understryka produktens hållbarhet i fråga om slitstarkt 

material och utformning då satsen avslutas med “hållbar konstruktion”. Den mest uppenbara 

kopplingen vore därför till den blå Kånken (7) med tillhörande bildtext (5) rakt under 

brödtexten (3). Ryggsäcken står ut, då den förutom att stå ensam, är betydligt större än övriga 

textelement och möjliggör betraktaren att beskåda detaljer (visuell framskjutenhet). Intressant 

är dock väskans skick eller symboliska attribut; då slitningar i färgen tyder på att det inte är en 

oanvänd produkt. Att den är hållbar rent användarmässigt förtydligas i undertexten:   

“En blå Kånken, inköpt i Juni 1982 i Örnsköldsvik och använd dagligen sedan dess” (Fjällräven 2015: 5) 

 
	  
Denna korta mening innehåller inga explicita påståenden om ryggsäckens hållbarhet, men 

uttrycks implicit genom att ryggsäcken på bilden vare sig är trasig eller har tappat formen, 

trots att den påstås vara brukad i nästan 33 år. Element 5 och 7 verkar således som ett 

representativt exempel över Kånken. Historia är det referenssystem som framhåller detta.  

 Slitage är också en symbolisk process som ger väskan karaktär och bevisar dess 

funktion.  Slitaget kan dessutom tolkas som visuellt rim som ytterligare binder ihop 

bildelement 7 med rubriken (2) där bokstäverna “KÅNKEN” utformats med samma typ av 

slitning i färgen som i väskans Vinylon.  



	  
	  
	  

32 

   Mindre uppenbar är referenssystemets koppling till bildelement (6) som består av tjugosex 

Kånken-ryggsäckar av olika storlek och färg i en rektangulär uppställning som skalenligt 

rimmar med original-Kånkens (exemplifierad i bildelement 7) faktiska mått. De enskilda 

väskorna kan tolkas som byggstenar som gemensamt formar en bastant och enhetlig 

konstruktion vilket kan tolkas som en metafor för “hållbar konstruktion”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 4: Ryggsäckar som metafor för Kånken (Fjällräven 2015: 6) 

I den efterföljande brödtexten (3) ges inget större utrymme till att redogöra för Kånkens 

kvalitémässiga varaktighet. I den första spalten omnämns materialet “Vinylon F”, vilket 

ryggsäcken är tillverkat av, som “slitstark” och “vattenavvisande” för att sedan via ett 

uppmanande i tredje spaltens slutkläm på nytt anknyta till samma tema: 

“Välj din favorit med omsorg. Den kommer att hålla länge” (Fjällräven 2015) 

Brödtextens (2) första del består istället av övervägande referenser till tradition och tidlöshet i 

design på följande vis: 

“KÅNKEN SKAPADES redan 1978 för att hjälpa till att förebygga ryggproblem bland svenska skolbarn. Två 
stycken A4-pärmar fick ange storleken. Sedan dess har Kånken bara ökat i popularitet och bärs idag av barn och 
vuxna över hela världen. Den tidlösa konstruktionen i den slitstarka, vattenavvisande väven Vinylon F blir aldrig 

omodern.” (Fjällräven 2015: 3) 

Texten antyder därmed framförallt på mode och historia som referenssystem. Genom att peka 

på att produktdesignen trots sin ålder (37 år) är “tidlös” och “blir aldrig omodern” tillskrivs 

produkten ett mervärde av hållbarhet på ett historiskt plan. Kånken som synonymt med 

tradition stärks även av påståendet att den bärs av både barn och vuxna vilket också befästs 

genom de staplade ryggsäckarna. Här finns tillika en återkoppling till den blå ryggsäcken (7) 
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och den tillhörande bildtexten (5) som förutom att exemplifiera kvalité, spelar på stilmässig 

hållbarhet genom att omnämna produktens ålder. 

De båda hållbarhetskoncept som tagits upp ovan ingår till viss del i differentieringen av 

Kånkens som klimatsmart produkt då de båda syftar till att väskan kan användas under lång 

tid och lämpar sig därmed inte i ett slit-och-släng-samhälle som följd av massproduktion och 

masskonsumtion. Det är en ideologisk funktion i och med att referenssystemet verkar genom 

att stimulera konsumtion av just Kånken, för att det är ett ‘klokt val’. Dess hållbara 

produktegenskaper differentierar alltså varan från andra ryggsäckar i produktkategorin väskor 

som antas bli omoderna och/eller trasiga.  Vidare kan vi i brödtexten läsa att ryggsäcken även 

tar miljömässigt ansvar i fråga om produktion och transport: 

“Dess raka linjer har ytterligare en fördel ur ett hållbarhetsperspektiv: det blir ovanligt lite spill när delarna skärs 
till. Även axelremmarna är sydda i ett enda långt stycke, integrerat med handtaget baktill, vilket också bidrar till 
att öka hållbarheten. Något som också kan vara värt att veta är att Kånken var den första ryggsäcken i världen att 

klimatkompenseras. Det var 2008 och sen dess kompenserar vi för de klimatpåverkade utsläpp som uppstår i 
samband med produktion och transport av Kånken.” (Fjällräven 2015: 3) 

Textmässigt består brödtexten alltså överlägset av påståenden relaterat till klimatet och drar 

därmed betydelse från naturen som referenssystem. I styckets tredje meningssats påstås 

Kånken vara den första klimatkompenserade ryggsäcken och därigenom antyds att detta är en 

växande trend som fler ryggsäckstillverkare än Fjällräven följt, men att Kånken var pionjär 

inom området. 

   Det är få komponenter i produktbeskrivningen som klart anknyter till information om 

Kånkens bruksvärde. I löptexten (3) ägnas endast en mening åt detta: 

“Idag finns Kånken i fler färger, storlekar och varianter än någonsin.” (Fjällräven  2015: 3) 

Visuellt knyts detta till bildelement 6, orienterat på vänster sida där storleksvariation och vissa 

färgsättningar exemplifieras, följt av en bildtext (4): 

“Samma ryggsäck som 1978, men i fler färger och olika storleksvarianter, som Kånken laptop, Kånken Mini och 
Kånken Kids. Läs mer på www.fjallraven.se/utrustning/kanken” (Fjällräven 2015: 4) 

Produktbeskrivningen lägger sammanfattningsvis inte någon större vikt vid att faktiskt 

presentera Kånkens utseende eller funktioner utan refererar istället till hemsidan, både i ovan 

exempel och i element 1. ”Hållbarhet” i dess tre betydelser är därför det essentiella verktyget 
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för att differentiera Kånken från andra väskor. 

   Sammantaget kan konstateras att denna differentiering av Kånken som produkt är något 

motsägande till konsumentismen som handlar om att konsumera massproducerade varor, som 

bildelement (6) visar, mot att de “håller”. Referenssystemen verkar utifrån vetenskap, historia 

och även natur. 

8.2 Adressering av mottagare 

	  

8.2.1 Den välmenande konsumenten 

Kånken differentieras i detta material (bilaga 2), som tidigare omnämnt, som en skolväska för 

skolbarn. Adresseringen är dock inte riktad mot barn utan mottagaren adresseras som en 

vuxen människa som vill sitt eller andras barn väl, genom att köpa en Kånken. 

“Praktisk skolryggsäck för både små och stora barn, med axelremmar, så att den kan bäras på ryggen - Det enda 
riktiga sättet för ryggar som håller på att växa” (Fjällräven 1979: 2) 

Påstående indikerar att det inte är en självklarhet hos mottagaren att välja en skolväska som 

bärs på ryggen. Den sista meningssatsens “kan” indikerar visserligen på att det är ett framlagt 

förslag, men följs av ett påstående som pekar på att alternativa sätt att bära en väska inte 

skulle vara ’riktigt’. Att avvisa förslaget vore därför oansvarigt och farligt för barnets rygg. 

Kånken drar därmed mening från referenssystem av vetenskaplighet eller hälsa, där 

mottagaren förväntas identifiera sig med att vara en ansvarstagande vuxen. Den verbala 

modaliteten “kan” handlar visserligen också om möjligheten att bära ryggsäcken i handen, 

men denna information är sekundär. 

   Sammanhangen där ryggsäcken avses användas exemplifieras explicit i texten (skolan som 

sammanhang) snarare än i det visuella elementet. Produkterna presenteras i ett färgfotografi 

(5) mot en gul bakgrund, som ser ut att vara en fond i en fotostudio. Bildens huvudsakliga 

syfte är att visa upp produkten som de ser ut i verkligheten, utan omgivande element som 

skulle kunna sätta Kånken i ett sammanhang för att exempelvis illustrera väskans 

användningsområde. Därmed sjunker modaliteten. Presentationen av ryggsäckarna i element 

5 svarar huvudsakligen till brödtextens (2) mer deskriptiva del av Kånkens utseende och 

materiella funktioner. Därmed tilltalas inte mottagaren på andra sätt än att tydliggöra för 

dessa. De två A4-pärmar som skymtas inuti den högra Kånken motiveras av följande 
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textstycke i element 2: 

“Mått Höjd: 38 cm, bredd 27 cm, djup 18 cm (stort nog för två A4-pärmar!).” (Fjällräven 1979:2) 

A4-pärmarna knyter an till ett tecken som är välkänt för mottagaren. Det ger en känsla för 

ryggsäckens storlek då A4 pärmens storlek är ’allmänt känd’ för mottagaren och refererar 

samtidigt till sammanhanget där Kånken avses användas; skolmiljö. Måttbestämmelserna för 

ryggsäcken framställs därmed även som vetenskapligt grundade (som vi såg i 

differentieringskapitlet). 

   Mindre tydligt är bildelement 6 bestående av två utklippta hockeyspelare. På den ena 

hockeyspelarens ben kan vi läsa “KÅNKEN”, ett tecken som med viss förförståelse om 

lagsport kan avkodas som sponsring, särskilt i kombination med textelement 4. 

   Att mottagaren förväntas känna till Fjällräven och dess historia, samt hört talas om MoDo är 

därmed uppenbart, eftersom detta inte förklaras utförligt utan endast anges i form av 

ledtrådar. Vi kan dock inte utläsa mer kring detta då vi inte vet mer om produktkatalogen i sin 

helhet; det vill säga om det presenterats någonting tidigare i materialet om Modo och 

Fjällrävens sponsring eller att varumärket kommer från Örnsköldsvik som är Modos, tillika 

Fjällrävens hemort. Vi kan däremot dra slutsatsen att adresseringen förutsätter en mottagare 

som har viss kunskap om detta sedan tidigare. 

 

 

 

Bild 5: “KÅNKEN” för Modo (Fjällräven 1979: 6, 4) 

Samtliga verbala element adresserar inte mottagaren direkt eftersom texten utgörs av 

påståenden och upplevs därför som mycket informativ. Distansen uttrycks också 

innehållsmässigt genom att den inledningsvis upplyser mottagaren om “det enda riktiga 

sättet” att bära en väska. Meningarna är korta och delas av med syftningsstreck, ibland följt av 

utrop (exempelvis “Men ryggsäcken har också vanliga bärhandtag - Praktisk!”) som gör att 
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texten placerar sig som mindre formell. 

   Enligt principerna för informationsvärde läses texter från högt-vänster till lågt-höger vilket 

gör att läsaren genom ordningsföljden i rubriken kan separera Kånken och Knatten från 

varandra i bildelement 5, som är den komponent som dominerar det semiotiska rummet 

ytmässigt, men också på grund av det är det enda färgsatta (förutom rubriken). 

   Kånken presenteras först utförligt och kontextualiserar bilden, genom att peka på 

funktioner, användningsområde och fördelar med produkten. Referensen till hockey och 

därmed föreningsliv tilldelas dock en underordnad betydelse; den kursiva skriften framstår 

som en anmärkning och bildelementet upplevs trots överlappning som mindre betydande då 

det placerats längst ned i det semiotiska rummet och dessutom är i svartvitt i kontrast till 

element 5s klara färger.     

   Materialet adresserar enligt föregående analys två typer av mottagare: dels den medvetna, 

välmenande vuxna, som också är det mest framträdande i materialet, men också någon som 

värderar sport och fritid.  

8.2.2 En vardagsryggsäck för alla år 1994 

Utformningen av produktbeskrivningen från 1994 (bilaga 3) består av flertalet text och 

bildelement där fotografierna ytmässigt tilldelas en dominerande roll, därför börjar vi 

analysen med att beskriva hur de adresserar mottagaren. 

   Fotografierna är orienterade till höger i materialet (5, 7,8,9,10) och skildrar miljöer vilka 

inte fotograferats i en studio utan snarare uppfattas likt dokumentärfoton, från reella platser 

och situationer (arbete, skola, stadsbesök) där återgivningen av detaljer och djup är hög och 

scenen belyses med naturliga ljuskällor från varierande vinklar. Representationer av 

mänskliga deltagare finns att hitta i element 7-10. I bildelement 5 är däremot tre Kånken-

ryggsäckar synliga i bild, som kan tolkas som centrala attribut till en frånvarande bärare; en 

statisk konceptuell process. Resterande bildyta konstitueras av skolmiljön som utgör 

sammanhanget och som indikerar att bäraren i det här fallet är ett skolbarn. Att bakgrunden 

kan identifieras som skolmiljö stärks dels av det verbala påtryckande av Kånkens huvudsyfte 

som skolväska (1) och visuellt av hyllan, där spår av mänsklig närvaro representeras i form av 

personliga attribut (namnskyltar, vantar, mockasiner) samt dörröppningen till vad som kan 

tolkas som ett klassrum: 
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Bild 6: illustrerar Kånken i en statisk konceptuell process (Fjällräven 1994: 5) 

 

Element 7-10 fungerar på lite annorlunda vis då de representerar dynamiska, narrativa 

processer med mänskliga deltagare av tillsynes varierande kön och ålder. Kånken spelar här 

ingen central roll som aktiv deltagare, utan tilldelas istället status som attribut till de 

porträtterade individerna (bärare, användare).  I samtliga aktionsprocesser är vektorerna (i 

form av blickar) riktade mot mål inom bildytan och möter således inte betraktaren. De är helt 

eller delvis bortvända från fotografen och adresserar oss inte på något annat sätt än att vi 

erbjuds betrakta. Sido- och bakifrån-perspektiv indikerar ett lågt engagemang och som markör 

för att människorna i bilden befinner sig i sin egen värld, separerad från betraktaren. 

Distansen som uttrycks på det horisontella planet kontrasteras dock med att den vertikala 

kameravinkeln i samtliga bildelement (5,7,8,9,10) som träffar deltagarna rakt framifrån i ett 

öga-mot-öga-perspektiv; betraktaren upplever sig själv på samma nivå som de avbildade utan 

att någon av dem tillskrivs någon makt över den andre. Närheten till deltagarna exemplifieras 

också genom medelavståndet i beskäringen av individerna i bildelement 7-10 vilket betyder 

att den visuella distansen klassas som social; vi har i teorin möjlighet att ’ta kontakt’ med 

personerna i bildrummet. 
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Bild 7: fyra narrativa processer med mänskliga deltagare (Kånken 1994: 7-10) 

De pågående processer i fotografierna (5,7,8,9,10) är tydligt rumsligt förankrade mot en 

bakgrund och kontext vilken i sin tur kan granskas genom att studera modalitet. Samtliga 

fotografier gör anspråk på att porträttera verkligheten som den faktiskt ter sig och de resurser 

för modalitet som presenteras i figur 3 uppfyller alla mycket hög modalitet på skalan, särskilt 

i relation till element 4 och 6. Att bilderna är tagna på ett sådant sätt att deltagarna verkar 

tillsynes omedvetna om vår existens förstärker ytterligare påståendet av att ryggsäcken 

observerats i en rad varierande vardagssituationer som sedan dokumenterats av en kamera. 

Referenssystemet som aktiveras hos mottagaren antas vara ‘vardaglig’ och ‘populär’. Genom 

att använda dessa slags representationer från vardagslivet, representeras Kånkens 

användningsområden som icke-iscensatta, och ’naturliga’, alltså att de framkallar ett slags 

oberoende av producenten bakom produktbeskrivningen (avsändaren). Samma tendenser 

finns att hitta i det första textelementets (1) sista stycke: 

“Denna praktiska ryggsäck har naturligtvis funnit många fler användningsområden Utflykten, sammanträdet, 
båtturen, stadsbesöket, arbetet med flera. Och i många bilar hittar man i dag barndomens skolryggsäck - som 

verktygsväska. Näst intill outslitlig som den är” (Fjällräven 1994: 1) 

Ryggsäcken framställs i första meningssatsen som aktiv deltagare vilket processen utgår från. 
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Det är den som självständigt funnit nya användningsområden, oberoende av både producent 

och användare. Den visuella sfären erbjuder mottagaren identifikation med de vardagliga 

situationer som representeras genom de mänskliga deltagarna, trots att engagemanget från 

dessa anses som lågt. I verbal mening erbjuds ingen identifikation då stycket helt saknar 

personligt tilltalspronomen och läsaren engageras enbart genom den andra satsens “man” som 

i sin tur är väldigt allmän, med den ungefärliga betydelsen ‘vem som helst’ och därmed inte 

syftar till ett specifikt subjekt. Det finns ingen uppmaning om att använda ryggsäcken i de 

exemplifierade situationerna utan det är ett påstående som avser förklara hur det faktiskt 

förhåller sig. 

   I sin helhet domineras det semiotiska rummet av visuella element, både i antal och 

ytmässigt. Den verbala delen tilldelas betydligt mindre plats och då typsnittet (förutom 

rubriken) är litet och av en standardiserad karaktär (möjligen Times New Roman) samt att 

stycket är förhållandevis långt, kräver detta att mottagaren först stannar upp och engagerar 

sig. Att bildelementen lockar och väcker associationer är därför av största vikt för att 

mottagaren sedan ska vilja ta del av informationen som finns uttryckt i skrift.  Om Kånkens 

bruksvärde är det som anses av störst vikt skulle den totala yta som upptas av visuella element 

exempelvis kunna nyttjas till att presentera produkten ur olika vinklar och tydligare 

visualisera dess användningsområden. Ryggsäcken representeras hela 23 gånger, men alltid 

på liknande sätt, med avsikt att visa på variation i utförande och bruksområde. Verbalt läggs 

störst fokus på att framkalla konnotativa betydelser (mervärde) för produkten genom att dra 

mening från vetenskapliga och historiska referenssystem. 

8.2.3 Den kloka och medvetna konsumenten år 2015 

Adresseringen i detta material (bilaga 4) sker utifrån två huvudsakliga referenssystem där det 

ena anspelar på kvalitet och hållbarhet och det andra sentimentalitet och historia hos 

mottagaren. Som vi såg i differentieringsprocessen av detta material, aktiveras konceptet 

”hållbarhet” både i text och bild. Mottagaren antas göra kopplingen av hållbarhetskonceptet i 

rubrikssättningen (2) till både nya, massproducerade ryggsäckar, (6) och en äldre (7). 

Adresseringen sker således på ett sätt där mottagaren antas vara en individ med sinne för 

kvalitet och hållbarhet (i den andra bemärkelsen). 

   Element 5, 7 och 8 spelar tillsammans anspelar på sentimentalitet och historiska 

referenssystem i materialet. Den slitna blå ryggsäcken (7) tillskrivs sitt mervärde med hjälp av 
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bildtexten (5) som påstår att just denna använt dagligen sedan 1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 8: En använd Kånken  (Fjällräven 2015: 7) 

 

Även om ryggsäckens ägare är frånvarande kan väskan förstås som ett personligt attribut till 

bäraren, då både inköpsår och ort är specifika för just denna ryggsäck. Genom att 

individualisera väskan knyts mottagaren närmre materialet. 

   I fotografiet med de två cyklande barnen (8) är båda deltagare bortvända från bildytan och 

befinner sig på något som kan klassas som långt medelavstånd, på väg bort från oss. 

Mottagarens kontakt med de representerade barnen är därför liten och vi förhåller oss till dem 

i första hand som betraktare. Möjligheten att identifiera sig med barnen ligger istället i 

fotografiets modalitet. Fotografiet är visserligen naturalistiskt återgivet men interagerar med 

referenssystemet ‘historia” genom ‘minnen’ eftersom bildens grynighet och mättade färger i 

förhållande till fotografierna av ryggsäcken i bildelement 4 och 5 är tecken som antyder på att 

vi står inför ett äldre fotografi. Då detta (bildelement 8) är det enda element där mänskliga 

deltagare finns representerade, samt att de befinner sig på samma horisontella plan som 

betraktaren, finns också en möjlighet till identifikation med barnen. En möjlig sådan tolkning 

är att mottagaren har vuxit upp med Kånken och att fotografiet därmed anspelar på 

barndomsminnen. På så sätt kan en mottagare genom adressering utifrån historiska 

referenssystem inspireras att köpa en ny Kånken till sig själv eller möjligtvis till sina egna 

barn. 
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Bild 9: Barndomsminnen (Fjällräven 2015: 8) 

Till detta bildelement (8) hör ingen text, men den är infogad intill den slitna ryggsäcken (7) 

och åkallar även det som står inledningsvis i textelement 3: 

”KÅNKEN SKAPADES redan 1978 för att hjälpa till att förebygga ryggproblem bland svenska skolbarn. Två 
stycken A4-pärmar fick ange storleken. Sedan dess har Kånken bara ökat i popularitet och bärs idag av barn och 

vuxna över hela världen” (Fjällräven 2015: 3) 

Kånkens lanseringsår blir därigenom en historisk indikator och genererar en känsla av 

‘tradition’. Mottagararen måste här koppla att det är “skolbarn” som cyklar i bildelement 8. 

En annan historisk indikator för mottagaren är att Kånken tål smuts och påfrestningar, något 

som åkallas i bildelement 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 10: Smuts som ökar trovärdigheten (Fjällräven 2015: 9) 

Detta visuella grepp (9) är till en början svårt att identifiera som ett avgränsat bildelement, då 

det är mycket diskret och uppfattas som att sidan smutsats ned. I semiotiskt anseende är det 
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dock ett tecken som ökar produktbeskrivningens övergripande modalitet då det lätt kan 

misstas för att vara riktig smuts och inte tryckt; därmed ett medvetet val av avsändaren. 

Materialets trovärdighet blir således starkare då mottagaren förleds ideologiskt att koppla 

tecknet till produktens hållbarhet genom konnotationer av tålighet. 

   Samma tema återspeglas i element 5 och 7 där samtliga anspelar på produktens 

oföränderliga skick trots sin höga ålder. Här synliggörs hur adresseringen explicit utförs 

genom att kommunicera en ‘äkthetskänsla’. Modaliteten eller trovärdigheten i textelement 5 

är förhållandevis hög, då den utger sig för att lägga fram simpel ‘fakta’ om denna specifika 

väska, tillsynes fri från värderingar. 

   Brödtexten (3) domineras av ett hållbarhetskoncept som huvudsakligen drar mening från 

natur som referenssystem. Då mottagaren adresseras från flera olika aspekter som handlar om 

att denne gör en god gärning för naturen genom att konsumera just Kånken inom kategorin 

för ryggsäckar (som vi analyserade i differentieringskapitlet). Kånkens mervärde för 

mottagaren handlar därmed om att den är bra för miljön, något som möjliggörs genom det 

ideologiska antagandet om miljöhållbarhet. 

   Den övergripande tilltalsformen i samtliga textelement är av informativ karaktär som består 

av påståenden och adresserar därför inte mottagaren direkt, med enstaka undantag i element 1, 

3 och 4. Brödtextens avslutande stycke lyder som följande: 

“Idag finns Kånken i fler färger, storlekar och varianter än någonsin. Välj din favorit med omsorg. Den kommer 
att hålla länge” (Fjällräven 2015: 3) 

Stycket ovan tar ansats i det personliga tilltalspronomet “din”, vilket är en direkt uppmaning 

till att konsumera produkten med en tydlig adressering. Här antyds det att ryggsäcken finns i 

fler variationer än de som finns representerade inom det semiotiska rummet. I element 1 

adresseras mottagaren att aktivt söka sig till ytterligare information på Fjällrävens hemsida: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11: Uppmaning att besöka hemsidan (Fjällräven 2015: 1) 
 
Liknande uppmaning finns att hitta i textelement 4: 
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“Läs mer på www.fjallraven.se/kånken “ (Fjällräven 2015: 4) 

Mottagaren uppmanas att via hemsidan (som också är en länk till webshopen) finna och 

förvärva sin “favorit”.  Begreppet “Läs mer” är därför en direkt uppmaning till konsumtion. 

   Hänvisningarna till hemsidan är uttalade indikationer på att produktbeskrivningens syfte i 

detta material är mer lockande än informativ. Mottagaren erbjuds ingen specifik information 

om produktens egentliga bruksvärden såsom information om modeller, färgsättningar, mått et 

cetera.   

   Eftersom produktbeskrivning saknar information kring Kånkens bruksvärde är det snarare 

mervärdet som adresserar mottagaren. Adresseringen och differentieringen av konsumenten 

genom ett ‘lockande’ grepp kan även utläsas i det största bildelementet med de 24 

ryggsäckarna: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 12: Olika modeller av Kånken (Fjällräven 2015: 6) 

På så vis adresseras och stimuleras också ‘redan-Kånken-användare’ till att väcka intresse för 

de övriga Kånken modellerna. Adresseringen handlar snarare om att Kånken, som mångsidig 

väska, kan erbjuda konsumenten hållbar användning genom att konsumera den i flera färger 

och modeller. 

   Hållbarhet är som tidigare nämnt det övergripande temat och verkar genom referenssystem 

av vetenskap, historia och natur som på olika vis representeras i samspelet mellan samtliga 

verbala och visuella element. I denna produktbeskrivning är elementen tydligt åtskilda mot 

den vita bakgrunden.  Då rubriken (2) kontextualiserar samtliga element är den tänkbara 

läsvägen utformad så att mottagaren utgår från denna för att sedan fördjupa sig i brödtexten 

(3) samt bildelement 4 och 5 med tillhörande bildtext. Då bildtexterna (4 & 5) är i betydligt 
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mindre typsnitt är det mest troligt att dessa tillägnas minst uppmärksamhet, vilket kan vara 

orsaken till att hänvisningen till hemsidan förekommer i en framskjuten flik längst upp till 

höger. Läsvägen avslutas därmed inte inom det semiotiska rummet utan fortsätter på 

hemsidan som också är i direkt anslutning till Fjällrävens webshop.   

8.3 Jämförande analys 

	  

Kånkens produktbeskrivningar har alla reproducerat konsumentismens ideologi då vi både har 

identifierat differentiering och adressering i föregående kapitel. Sammantaget har analysen 

visat att båda meningsskapande konstruktioner sett olika ut i respektive material, vilket är 

anmärkningsvärt då de behandlar samma produkt. Samtidigt som teorin förstår att 

konsumentismen som ideologi kräver att avsändaren (producenten) ständigt förnyar sina 

meningsskapande anspråk för att bädda för fortsatt konsumtion (resultat) av sina produkter. 

Att Fjällräven kommunicerat Kånken genom ideologiska antaganden är tydligt som resultat 

av de varierande referenssystem som mervärde kommunicerats utifrån. 

   Det gemensamma för samtliga produktbeskrivningar är att de använder det vetenskapliga 

referenssystemet. Det har gjorts på olika vis, men med samma implicita påstående om att 

Kånken är en vetenskapligt utvecklad produkt, vilket omläggs i ett sammanhang där 

Fjällräven (avsändaren) har goda viljor med att erbjuda mottagaren produkten. Detta är som vi 

förklarade i grundantagandet för reklamavkodningsteorin; reklam måste använda olika slags 

referenssystem för att ge Kånken betydelse. De senare två produktbeskrivningarna använder 

också historiska referenssystem. Skillnaden är att 1997 skildras det utförligt i textelement och 

i produktbeskrivningen från 2015 både verbal-visuellt, innehållet är detsamma. Den senare 

(2015) drar även betydelse från ett tredje referenssystem; naturen. Detta genom att peka på 

miljömedvetenhet i produktionsprocessen och den färdiga varans durabilitet.  

   Ideologi förklarar också hur avsändaren kommunicerar sina produkter i ett säljande ändamål 

där mottagare tydligt adresseras i de olika materialen, där denne lockas till att konsumera 

Kånken.   Vi kan se att Kånken i den första produktbeskrivningen (Fjällräven 1979) 

domineras av mer deskriptiv information med specifika angivelser om produktens bruksvärde, 

i jämförelse med den senaste (Fjällräven 2015) som så gott som helt saknar information av 

denna typ. 

   Den ideologiska relationen mellan text och mottagare genom gemensamma referenssystem 

har visat att mottagaren i samtliga reklammaterial ingår i meningskonstruktionen. Kånken i 

sig har inte någon inneboende mening förutom dess sanna bruksvärde; som är att den är ett 
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bärverktyg (en väska) (Jhally 1987: 131). Mervärden som kommuniceras genom 

differentiering och adresseringen är både implicita och explicita vilket den multimodala 

analysen tydliggjorde. En av de mest centrala likheterna är hur samtliga produktbeskrivningar 

utgår från en formell karaktär gällande språkformalia och en önskad läsväg, där det mer 

generella presenteras först för att sedan avslutas med mer specifik information. Den enda 

olikheten är den tredje produktbeskrivningen (Fjällräven 2015) där en direktadressering av 

mottagaren sker genom att uppmana denne att ”hitta sin favorit” via internet. 

   I relation till både differentieringen och adresseringen kan vi konstatera att det mervärde 

som kommuniceras utifrån de båda meningsskapande processerna har skett i en utveckling där 

användningsområdet går från ett specifikt sammanhang till att bli allt mer 

omfattande.  Kånken är i det första materialet tänkt för ett specifikt sammanhang (skolan) 

med specifika användare (skolbarn), till att senare bli en produkt för “alla” i 

vardagssammanhang år 1994, för att i den tredje produktbeskrivningen präglas av etiska 

påståenden om hållbarhet. Samtliga har använts för att adressera mottagaren, både verbalt och 

visuellt, till att konsumera produkten. 

   I jämförelse med den första produktbeskrivningen från 1979, där funktion uttrycks i bild 

genom att Kånken presenteras framifrån i stängt samt öppnat tillstånd, lägger materialet från 

1994 alltså huvudsakligt fokus på variation snarare än funktion. I det senaste materialet 

(2015) är det dock de kvalitativa egenskaperna som sätts i fokus igen, denna gång mer ur ett 

hållbarhetssynpunkt inom miljö och kvalitetssynpunkt. 

   Att ryggsäcken sett likadan ut sedan lanseringsåret 1978, och således i 

produktbeskrivningen från 1979, är inget Fjällräven sticker under stolen med utan snarare 

stoltserar med. En rimlig förklaring är syftet att spela på konnotationer av ‘arv’ och ‘tradition’ 

ur det historiska referenssystemet i de senare produktbeskrivningarna (Fjällräven 1994, 2015). 

 Sammantaget är de identifierade mervärden som skapats för Kånken abstrakta i sina 

betydelser. De tecken som produktbeskrivningarna har använt sig av är från ideologiska 

referenssystem. Detta har berättigats genom Williamsons reklamavkodningsteori. Det enda 

verkliga produktbeskrivningarnas innehåll egentligen har refererat till är dess kapitalistiska 

huvudsyfte; att upprätthålla den marknadsekonomiska strukturen genom att stimulera 

mottagaren till att konsumera (Williamsson 2002: 31). Referenssystemen är därför den 

nödvändiga ideologiska funktionen i reklamstrukturen. 

9. Slutdiskussion 
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Syftet med denna studie har varit att använda Williamsons (2002) reklamavkodningsteori för 

att identifiera hur tre tryckta reklammaterial som berör samma produkt (Kånken) 

kommunicerat genom ideologi. Detta identifierades genom att utläsa de två processer som 

konstruerar meningsskapande i reklam; differentiering och adressering i respektive 

reklammaterial. Med detta uppfylls också studiens andra syfte som är att undersöka om 

Williamsons (2002) reklamavkodningsteori är applicerbar (användbar och aktuell) på tryckt 

reklammaterial i form av produktbeskrivningar från olika årtal i en svensk kontext. 

   Studiens slutsats är att Kånken har kommunicerats av Fjällräven på olika sätt, genom olika 

ideologiska referenssystem i syfte att kommunicera mervärde snarare än bruksvärde för att 

stimulera mottagaren till konsumtion. Detta har tydliggjorts särskilt i att Kånkens 

användningsområde utökats från dess introduktion (1979) till idag (2015).  

  Denna studie har också identifierat att vetenskap, historia och natur var de huvudsakliga 

ideologiska referenssystemen i Kånkens produktbeskrivningar. Dessa har brukats och 

återanvänds på olika sätt trots att Kånkens reella bruksvärde varit konstant, vilket 

överensstämmer med de teoretiska utgångspunkterna om konsumentismens anspråk där 

massproducerade varor kräver masskonsumtion. Detta är i linje med de tre huvudsakliga 

referenssystem som Williamson (2002) identifierat i sin teoribildning. 

   I förhållande till den tidigare forskningen har våra slutsatser i likhet med Najafan & Etabi 

(2012) visat att ideologi går att tydliggöra utifrån den socio-semiotiska multimodala 

forskningsansatsen. Studien har därmed självständigt bidragit till den befintliga forskningen 

genom att studera förhållandet mellan reklam och ideologi i en svensk kontext utifrån 

material som berör samma produkt vid tre olika årtal. 

9.1 Kritik & Reflexivitet 

Slutligen några kritiska och reflexiva ord över de slutsatser som vi konstaterarat och som 

behandlar studiens reliabilitet och validitet. Vi anser att vår studie uppfyller kraven för både 

reliabilitet och intern validitet då den har haft en tydlig förankring i reklamavkodningsteorins 

teoretiska antaganden tillsammans med det multimodala förhållningssättet (Esaiasson et al. 

2012: 42).     Givetvis är alla kvalitativa metoder tolkande observationer av empiri, men vi 

menar att vi genom såväl teoretiska som metodologiska utgångspunkter uppnår kraven för 

detta i denna studie. Då det valda materialet är avsett för en svensk publik som sammanfaller 

med vår egen kontext, har befintliga tecken i materialet tolkats utifrån denna. Vi vill dock 
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påpeka att tecken är av polysemisk karaktär och därmed förutsätter vi inte att den avkodade 

betydelsen är densamma i en annan social kontext, något som då skulle kunna påverka 

studiens reliabilitet.   

   Då denna studie inte avser att generalisera slutsatser, med anledning av dess kvalitativa 

ansats, vill vi snarare poängtera vikten av fortsatta kritiska studier inom reklam och 

ideologidiskursen. Detta som en konsekvens av att den ökade mängden reklam även 

fortsättningsvis har en inverkan på den samhälleliga strukturen. 

   En annan reflexiv kommentar handlar om Williamsons (2002) akademiskt engelska språk 

där vi själva översatt hennes begrepp och teori till svenska. Vår egen tolkning av begreppen 

menar vi, kan i viss mån påverka den interna validiteten i studien. 

   För att i en sista mening återknyta till studieobjektet, vill vi belysa att Kånken i den senaste 

produktbeskrivningen (Fjällräven 2015) omnämns som “en ovanligt hållbar konstruktion”.  I 

kölvattnet av vår studie frågar vi oss just detta: är det Kånken som är ovanligt hållbar i sin 

konstruktion, eller är det dess reklamsstruktur?  

9.2 Förslag till framtida forskning 

Med anledningen av studiens ringa omfång har vi studerat materialet i sin isolation, utan att ta 

samtida strömningar i den socio-ekonomiska kontexten i beaktning. Då 

produktbeskrivningarna berör tre olika tidpunkter vore det intressant att i en utvidgad kritisk 

studie knyta an materialet historiografiskt för att visa på hur dessa svarar till ideologi i 

praktiken. Vi har heller inte fördjupat oss i de mänskliga representationerna i 

produktbeskrivningarna. Dessa skulle förslagsvis kunna studeras utifrån ett genusperspektiv, 

särskilt då Kånken framhävs som en produkt för alla. En sådan slags studie skulle även kunna 

inkludera fler teorier än reklamavkodningsteorin för att bredda definitionen av begreppet med 

olika operationaliseringar för att ytterligare kontextualisera Williamsons (2002) 

reklamavkodningsteori. 

   En annan ingång vore att applicera ett mottagarperspektiv och undersöka den faktiska 

receptionen av materialet genom exempelvis en kvantitativ surveyundersökning och/eller 

kvalitativa fokusgrupper.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Lydén, Ulrika, Fjällräven Sverige (2015-05-25).  

 

Hej Ulrika, 
  
Nu har jag möjlighet att återkomma med frågor gällande Kånken och de produktbeskrivningar 
du skickade.  Vi kommer att analysera tre stycken av dem där 1979, 1994 och 2015 är 
utgångspunkten för vår studie och behöver nu, din hjälp för att tydliggöra främst hur ni förstår 
produktkatalogen som kommunikationskanal i bakgrundskapitlet för vår uppsats. 
  
Följande frågor vore till stor hjälp om du hade möjlighet att besvara; 
  
1) Hur klassificerar ni produktkatalogen som reklammaterial? 
För den svenska marknaden har Fjällrävens produktkatalog alltid varit en viktig kanal för att 
visa våra befintliga och potentiella kunder på bredden av produkter, ge inspiration och 
konkreta tips. 
Vi har alltid sett katalogen som ett medel att både visa våra produkter för att generera 
merförsäljning – men också för att sprida kunskap om hur man vistas ute naturen. 
Med åren har dock produktkatalogens betydelse minskat och hemsidan har seglat upp som 
den viktigaste kanalen där vi har möjlighet att visa hela kollektionen uppdelad per säsong. 
Produktkatalogen har de senaste åren ändrat utseende och är idag mer imageskapande. 
Fjällräven har fler möjligheter att göra ”reklam” – bland annat tryckta annonser, annonser på 
webben, sales flyers, kampanjer, produktkatalog och hemsida. Hemsidan är idag den 
viktigaste kanalen, där visar vi hela kollektionen och har även onlineförsäljning. 
  
2) Hur distribueras katalogen? Är den addresserad eller o-addresserad eller både och? 
Både och! 
I Sverige trycks 100 000 stycken produktkatalogen varje säsong (vi har vår/sommar-säsong 
samt höst/vinter-säsong). 
30 000 av dessa kataloger skickas ut till våra återförsäljare (butiker som säljer 
Fjällrävenprodukter, exempelvis, Naturkompaniet, Intersport, Utebitken, Länna Sport, 
Outnorth, Alewalds etc.  Där kan en besökare till butiken själv välja om de vill plocka upp en 
Fjällrävenkatalog och ta med hem - eller inte. 
70 000 distribueras tillsammans med Naturkompaniets utskick av kund/medlemstidningen 
365. 
  
3) Sedan vilket år har produktkatalogen förekommit i både Sommar och 
Vinterupplaga?  
Från 1968 verkar det finnas 2 st per år.  
4) Hur viktig anser ni att produktkatalogen är som reklammaterial i relation till övrig 
marknadsföring/ marknadskommunikation? 
Se egentligen svaret på fråga 1. För Sverige är katalogen fortfarande viktig, men betydelsen 
har minskat och hemsidan är idag på plats nummer 1. 
  
5) Förekommer Kånken i varje produktkatalog?  
Kånken finns alltid med i alla produktkataloger – däremot har vi aldrig gjort annonser för 
Kånken i Sverige. Den produkten säljer sig själv och behöver ingen extra 
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marknadsföringspeng genom annonsering.  
  
6) Den folder vi fick tillgång av, finns det någon anledning till att det var ett urval av 
produktbeskrivningar och då inte från "varje" årtal sedan introduktionen? 
Nej, det finns ingen speciell anledning till detta. Vi har inte möjlighet att plocka fram alla 
produktbeskrivningar.   
7) Det står på er hemsida att Kånken lanserades 1978 första gången, bör vi förstå att 
produktbeskrivningen från 1979 som den första som finns med i produktkatalogen? 
Första gången man nämner Kånken är 1979. 
 

Din hjälp skulle vara ovärderlig för oss, 
Kontakta oss per mail eller telefon om du har några funderingar over frågorna 

 
Vänligen, 

Maria & Annika 
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Bilaga 2 

Fjällräven (1979) Kånken i produktkatalogen 

 

P ACKP ASE 2300 
Enkel tursäck. Kan användas som pack-
påse till den stora ryggsäcken för att vid 
kortare turer tas loss och blir då en enkel 
ryggsäck. Försedd med bärremmar och 
sölja för upphängning eller firning. Höjd 
50 cm. Volym ca 30 liter. Vikt ca 250 
gram. 

Packpåse 

Kånken och Knatten 
KÅNKEN 2351 
Praktisk skolryggsäck för både små och 
stora barn, med axelremmar, så att den kan 
bäras på ryggen - det enda riktiga sättet 
för ryggar som håller på att växa. Men 
ryggsäcken har också vanliga bärhandtag. 
Praktiskt! Hela bakstycket kan öppnas-
tvåvägs blixtlås på tre sidor - och utrym-
met i säcken blir lätt åtkomligt. Invändigt 
i säcken, i en speciell ficka, finns ett sitt-
underlag. Detta fungerar samtidigt som 
förstyvning - säcken behåller formen. Två 
mindre fickor på utsidan, bra för pennor, 
schema mm. En större ytterficka försedd 
med överlappat blixtlås. Reflexband . Mått 
Höjd : 38 cm, bredd 27 cm, djup 18 cm 
(stort nog för två A4-pärmar!) . Vikt ca 
290 gram. 

KNATTEN 2200 
Det här är säcken för "mina barn och Dina 
ungar". Som uppstagning inuti säcken har 
vi istället för en ram lagt en foam med hel-
täta porer. Denna går också lätt att ta ur 
och sitta på. 

KANKEN-svensk mästare i ishockey 
1979 med MoDo! 
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Verbala element: 

(1) Rubriken ”Kånken och Knatten” med blå skiljelinje 

(2) Stycke (löptext) med tillhörande rubrik ”KÅNKEN 2351” 

(3) Stycke (löptext) med tillhörande rubrik ”KNATTEN 2200” 

(4) Meningssatsen ”KÅNKEN – svensk mästare i ishockey 1979 med MoDo!” 

Visuella element: 

(5) Ryggsäckar (4 stycken) varav 2 är ”Kånken” och 2 är ”Knatten” 

(6) Svartvit urklipp av två stycken ishockeyspelare  
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Bilaga 3 
Fjällräven (1994) Kånken i produktkatalogen 
 

 
 
 

KÅNKEN 
Kånken är för många den allra 
första kontakten med det rätta bär-
verktyget. 1978lanserade Fjällräven 
Kånken som skolryggsäck. Intro-
duktionen kom praktiskt taget 
samtidigt med alarmerande 
läkarrapporter om hur illa våra 
barn for av sitt släpande på 
tunga skolväskor. I femton år 
har Kånken a\, lastat ett par, tre 
miljoner barruyggar. Kån-
ken uppmärksammades 
tidigt för detta och erhöll 
redan J980 utmärkelsen 
"Bra Design". 
Kånken- Nutidshisfarin 
I dag kan man till och med 
finna Kånken på muse-
um. En permanentut-
ställning på Danmarks 
Nationalmuseum som 
visar kläder och mode 
genom tiderna. Kånken 
har blivit nutidshistoria 
medan den ännu är 
en populär klassiker! 

Denna praktiska 
ryggsäck har natur-
ligtvis funnit många 
fler användningsom-
råden. Utflykten, 
sammanträdet, 
båtturen, stadsbe-
söket, arbetet 
med flera. Och i 
många bilar hit-
tar man i dag 
barndomens 
skolryggsäck 
-som verk-
tygsväska. 
Näst intill 
outslitig som 
den är! 

kan öppnas vii-
gör utrymmet lätt 

åtkomligt. Inuti säcken 
fi nns ett sittunderlag. 

På sidorna, två långsmala 
fickor för diverse småsaker 

och fram till en bälgficka med 
täckt blixtlås. Fjällräven-lago 
som reflex. Sydd i Vinylen F. 

Fakta: Ca 290 g. Ca 20 l. 
Färger: Ljusgrå 01, grött 24, 

riid 32, cerise 33, korallröd 35, 
ljusblå 51, mellanblå 52, 

frostblå 54, svart 55, blå/ lila 
58, grön 62, skogsgrön 66, 

svart/ lila 82. Pris: 295:-

STORA KÅNKEN 2352 
Samma fina funktioner 

men en större och rymligare 
modell av kånken . 

Fakta: Ca 400 g, Ca 25 1. 
Fiirg: Ljusgrå 01, grött 24, 

röd 32, korallröd 35, mellanblå 52, 
fros tblå 54, svart 55, grön 62. 

Pris: 425:-

17 
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Verbala element: 

(1) Gulmarkerat textstycke (löptext) med rubriken KÅNKEN 

(2) Stycke (löptext) med tillhörande rubrik ”KÅNKEN 2351” 

(3) Stycke (löptext) med tillhörande rubrik ”STORA KÅNKEN 2352” 

Visuella element: 

(4) Rad med Kånken ryggsäckar, 13 stycken i olika färger 

(5) Fotografi: två Kånken hängande på krokar, en Kånken skymtar i högra hörnet 

(6) Stora Kånken i urklipp  

(7) Fotografi: man som läser tidning intill en Kånken 

(8) Fotografi: ett barn och en vuxen med varsin Kånken 

(9) Fotografi: två barn med varsin STOR Kånken, i bakgrunden 1 barn med Kånken  

(10) Fotografi: kvinna i profil framför dator med Kånken intill 
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Bilaga 4 
Fjällräven (2015) Kånken i produktkatalogen 
 

 

Verbala element: 

(1) Textflik ”Se samtliga modeller och färger på www.fjallraven.se” 

(2) Rubrik samt underrubrik ”Kånken – en ovanligt hållbar konstruktion” 

(3) Textstycke (löptext) 

(4) Bildtext under staplade Kånken (2 meningar) 

(5) Bildtext under blå Kånken (1 mening) 

Visuella element: 

(6) 26 stycken Kånken, staplade 

(7) Blå Kånken med synligt slitage 

(8) Fotografi: två cyklande barn, bärandes Kånken (okänt genus) 

(9) Smuts 

9190

Kånken skapades redan 1978 för 
att hjälpa till att förebygga rygg-
problem bland svenska skolbarn. 
Två stycken A4-pärmar fick ange 
storleken. Sedan dess har Kånken 
bara ökat i popularitet och bärs idag 
av barn och vuxna över hela världen. 
 Den tidlösa konstruktionen i den 
slitstarka, vattenavvisande väven 
Vinylon F blir aldrig omodern. Dess 

raka linjer har ytterligare en fördel 
ur ett hållbarhetsperspektiv: det blir 
ovanligt lite spill när delarna skärs 
till. Även axelremmarna är sydda i 
ett enda långt stycke, integrerat med 
handtaget baktill, vilket också bidrar 
till att öka hållbarheten. 
 Något som också kan vara ro-
ligt att veta är att Kånken var den 
första ryggsäcken i världen att kli-

matkompenseras. Det var 2008, 
och sen dess kompenserar vi för 
de klimatpåverkande utsläpp som 
uppstår i samband med produktion 
och transport av Kånken.
 Idag finns Kånken i fler färger, 
storlekar och varianter än någonsin. 
Välj din favorit med omsorg. Den 
kommer att hålla länge.

kånken
En ovanligt hållbar konstruktion

Samma ryggsäck som 1978, men i fler färger och olika storleksvarianter, som Kånken Laptop, Kånken Mini och 
Kånken Kids. Läs mer på www.fjallraven.se/utrustning/kanken

 

Se samtliga modeller och  
färger på www.fjallraven.se

En blå Kånken, inköpt i juni 1982 i Örnsköldsvik och 
använd dagligen sedan dess.


