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Abstract  

I tider av miljöproblem ställs begrepp om natur och vad det innebär på sin spets. Olika uppfattningar 

vad som är naturligt och vad som är ett miljöproblem har dominerat inte minst klimatdebatten.  

 

Utgångspunkten består i den socialkonstruktionistiska tanken om att skapandet av naturen sker i våra 

tolkningar av den, och inte minst i olika samhällsinstitutioners definierande av den efter egna intressen. 

Det noteras även att flera av de mest framgångsrika definitionerna av naturen har på senare utgjorts av 

berättelser i form av spelfilmer och dokumentärer. Mot bakgrund av detta undersöker uppsatsen hur 

även företag skapar konstruktioner av naturen, och mer specifikt i berättelser om sina produkter. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur naturen används av det svenska klädföretaget Houdini för att 

skapa en intressant berättelse om en produkt. Det empiriska materialet består också av just av två 

produktberättelser i formen av Youtubefilmer.  Frågeställningar som behandlas är hur naturen 

konstrueras i filmerna, vilken relation dessa konstruktioner har till den marknadsförda produkten, samt 

hur naturkonstruktioner används som narrativ funktion.  

 

Med ett teoretiskt ramverk bestående av en rad tidigare identifierade naturkonstruktioner och begrepp 

som kritiskt undersöker relationen mellan natur och produkt genomförs en semiotisk och en narrativ 

analys av de två filmerna. Slutsatser inkluderar att naturen porträtteras som ömtålig och problematisk i 

filmernas anslagsscener, samt att miljöproblem utgör båda filmernas konflikter. Det hot som föreligger 

mot naturen bäddar också för ett intressant narrativt projekt som Houdini åtar sig i filmerna - att skapa 

nya kläder som på olika sätt, om än i olika grad, utges lösa problemen. Via kritiska begrepp som 

semiotisk flexibilitet, naming och re-framing noteras även att naturen används för att ge vissa 

Houdiniprodukter närmast naturgivna karaktärsdrag i vissa fall.  

 

Studien konstaterar slutligen att det tycks finnas relevans för de ställda frågorna i uppsatsens 

frågeställningar och denna undersökningsdesign skulle vara intressant att applicera på marknadsföring 

kring andra branscher med kopplingar till naturen, så som turism- och bilindustrin.  

Keywords: Konstruktion, Naturkonstruktion, Natur, Houdini Socialkonstruktionsism, Produkter, 

Naming, Semiotisk flexibilitet, Re-framing, Narrativ analys, Semiotisk Analys   
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1 INLEDNING 

Naturen och miljön tycks ständigt aktuell i vår vardag. Vi läser om den i tidningar, på sociala medier och 

vistas kanske i den för att må bra. Men samtidigt som naturen kan ha en positiv eller negativ inverkan på 

oss människor, kan vi också ha en effekt på den, och här talar jag inte om klimatförändringar eller andra 

miljöproblem (även om de också kan passa in på beskrivningen). Jag talar om sättet vi använder språk 

och avbildningar för att beskriva naturmiljön. Hur vi väljer att benämna naturen, dess egenskaper och 

problem har nämligen en inneboende kraft att påverka och förändra våra uppfattningar om den (Cox 

2013:60).  

 

Fenomenet jag beskrev ovan kan beskrivas som en konstruktionprocess, där vi i vår kamp med att förstå 

naturen också definierar den (Cox 2013:22) Men det är inte bara enstaka individer som definierar vad 

naturen är, andra instutitioner i samhället gör det åt oss (Hansen 2010:6). Och ofta är det flera versioner 

som cirkulerar, så som debatten över om global uppvärmning faktiskt existerar eller inte (Cox 2013:23). 

Detta kan bero på att företag, för att nämna en institution, gynnas mer av att en viss bild cirkulerar än en 

annan (ibid:61).  

 

Det ter sig i ljuset av detta också intressant att förstå vad som är framgångsfaktorerna för att just en viss 

bild av naturen ska lyfta. Två exempel där en viss bild fått fäste är Al Gores film ”An Uncomfortable Truth” 

(2006) och den något nyare dokumentären ”Cowspiracy” (2014), båda starka berättelser som förklarar 

information om miljön på ett försåeligt och intressant sätt. Att just berättelser, eller narrativ som de 

också kallas, har kraft att påverka oss bekräftas av narratologen Robert Rowland (2009):  

 

What makes narrative so important? The short answer is that we all like stories and we find them a 

useful tool for understanding the world. (Rowland 2009:118) 

 

Denna uppsats tar sitt avstamp i just berättelsernas makt och olika naturkonstruktioners förmåga att 

påverka och definiera hur vi ser på naturmiljön, men applicerat i en marknadsföringskontext. Studien 

undersöker mot bakgrund av detta hur ett svenskt företag, med tydlig koppling till miljön, använder 

konstruktioner av naturen för att berätta historier om produkter de säljer – svenska klädmärket Houdini. 

Med stark koppling till naturen menas två saker – dels att företaget har en miljömedveten profil, dels att  

deras kläder till stor del är designade för att användas i naturen. Studiens empirska material utgörs av två 

produktfilmer som båda figuerar i Houdinis webbshop, tätt bredvid köpknappen för produkterna i fråga. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Houdini använder konstruktioner av naturen i filmer för att skapa 

en berättelse kring en produkt. På så sätt söker studien öka förståelsen för, och diskutera hur, företag 

med en uttalad miljöprofil också kan definiera naturen på olika sätt.  

 

Frågeställningar 

1. Hur konstrueras naturen i Houdinis produktfilmer?  

1.1. Vilka narrativa funktioner fyller naturen i filmerna?  

1.2. Vilket förhållande har Houdinis produkter till den natur som konstrueras i filmerna?   

 

1.2 AVGRÄNSNING  

Uppsatsen undersöker två filmer som innehåller produktberättelser som Houdini publicerat på Youtube 

samt i sin webbshop. Den första heter ”Houdini Sportswear – Shell Layers For The Future”, är 4.26 

minuter lång och handlar om framtagningen av ett miljövänligt skaltyg som används till ytterkläder. 

Filmen publicerades 29 oktober 2104 och har i skrivande stund visats 14330 gånger. Den andra filmen, 

”Houdini Power Houdi – The Inside Story” är 4.06 minuter lång och berättar historien om en tjocktröja som 

Houdini tillverkat under många år. Filmen publicerades den 18 september 2015 och har visats 6571 

gånger. Uppsatsen undersöker inte: 

• Filmer som på olika sätt fokuserar på en atlet Houdini sponsrar, då dessa inte fokuserar på 

produkter.  

• Som är kortare än en halv minut, då dessa till stor del endast handlar om en specifik produkts 

egenskaper och inte innehåller någon analyserbar berättelse. 

• Filmer som handlar om butiksöppningar, då inte heller detta fokuserar på produkterna.  

• Annan information som återfinns på Houdinis hemsida.  

1.3 DISPOSITION  

Det inledande kapitlet avslutas med en kort bakgrund om Houdini, samt en genomgång av den 

vetenskapsteoretiska tradition som uppsatsen är sprungen ur: socialkonstruktionismen, samt tidigare 

forskning. Efter det inledande kaptitlet går uppsatsen vidare in ett teoretiskt avsnitt. Här presenteras 

studiens teoretiska ramverk bestående av naturkonstruktioner samt en kategorisering av dessa, begreppet 

naming som beskriver språkets vikt i konstruerandet av naturen, condensation symbols som beskriver bilders 

förmåga att väcka associationer om naturen till liv, climate change som begreppsvärld inom 
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marknadsföring samt två begrepp som syftar till överföringen av naturliga kvalitéer på kulturella ting 

som produkter – re-framing och semiotisk flexibilitet. Vidare presenteras uppsatsens semiotiska och narrativa 

metod som används för att undersöka hur naturen konstrueras och används i produktberättelserna. Här 

reflekteras även kring metodval samt material- och urvalstekniska överväganden. Efter metodkapitlet 

påbörjas analysen där en film i taget behandlas utifrån teori och metod. För att underlätta för läsaren att 

följa med berättelsen är analysen upplagd efter filmernas kronologi. Underrubrikerna är kopplade till 

uppsatsens metod och teori används för att det ska vara enkelt att förstå vilket syfte varje del besitter i 

uppsatsen som helhet. Slutligen summeras studiens resultat i en slutdiskussion och slutsats där de 

teoretiska delarna vävs ihop till en helhet och ställs mot frågeställningarna, samtidigt som uppsatsens 

slutsatser redogörs för.  

 

1.4 OM HOUDINI  

Houdini är ett svenskt klädmärke som tillverkar och marknadsför friluftskläder. Produkterna består 

bland annat av fleecetröjor, funktionsjackor och underställ. Houdini har ett uttalat miljöperspektiv på sin 

verksamhet och har vunnit flera priser för sina miljövänliga produkter. De bedriver även en rad 

miljöinitiativ så som återvinning, reparationsservice, second-handförsäljning och uthyrning av kläder. 

(Houdini.se, 2015).  

 

1.5 VETENSKAPSTEORETISK BAKGRUND: SOCIALKONSTRUKTIONISM 

Denna studie sållar sig till den socialkonstruktionistiska vetenskapsteorin, vilken här kort sammanfattas. 

Socialkonstruktionismens grundtanke, med vilket begreppet konstruktion förstås, är att verkligheten 

skapas först i vår tolkning av den (McQauil 2005, 101). Att ifrågasätta sådana verkligheter som vi tar för 

givna har också således blivit socialkonstruktionismens paradgren menar Alvesson & Sköldberg 

(2008:83). På det sättet kan inte heller bilder föreställande verkligheten vara något annat än, som 

McQuail uttrycker det: 

 

[...] a selective construct made up of fragments of factual information and observation that are 

bound together and given meaning by a particular frame, angle of vision or perspective.”(McQuail 

2008:101).  

 

När vi riktar vår subjektiva mening mot verkliga ting typifierar vi dem enligt kategorier för att förstå 

dem. Dessa ting objektifieras därefter och skapar en gemensam begreppsvärld. Objektifiering sker även 
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på ett socialt plan när typifierar in människor efter subjektivt meningsinnehåll till olika kategorier 

(Alvesson & Sköldberg 2008:85). Genom vår interaktion med andra människor utvecklas också vad 

Alvesson & Sköldberg (2008:85), via Berger & Luckman (1966), beskriver som en social ordning, eller 

externalisering. I denna interaktion byggs instutitioner upp, som sedan kan utgöra normer för vad en viss 

funktion i ett samhälle bör göra vid ett visst tillfälle (Alvesson & Sköldberg 2008:86). 

Socialkonstruktionismen behandlar således den individuella konstruktionen av verkliga ting från mikro 

till makronivå.  

 

När jag i denna uppsats talar om naturkonstruktioner härstämmar de från socialkonstruktionismen. Den 

modell som jag förklade ovan via Alvesson & Sköldberg när konstruktioner slutligen institutionaliseras 

gäller således även på naturkonstruktioner. Dock söker studien aldrig att analysera naturkonstruktioner i 

den utsträckningen. Snarare handlar det om att identifiera dem och behandla dem som social 

konstruerade ting och inte som en objektiv verklighet, i linje med Cox (2013) förklaring:  

 

Simply put, whatever else nature and the environment may be, they are entagled with our very 

human ways of interacting with, and knowing, the natural world (Cox, 2013:23)  

 

1.6 TIDIGARE FORSKNING  

Det har gjorts en hel del tidigare forsking om naturkonstruktioner, men desto färre som behandlar 

naturen som en komponent i en berättelse. Bland de närmaste torde dock vara Hillevi Ganetz bok 

“Naturlikt – Människor, djur och natur i SVT:s naturmagasin” (2012). I undersökningen bidrar Ganetz till 

flera perspektiv på hur djur och natur konstruerats och institutionaliserats i SVTs naturprogram sedan 

60-talet. Hon förklarar bland annat hur djur sexualiserats enligt mänskliga normer, vilket sedan fungerar 

som definition för vad som är naturligt (ibid, 10). Naturmiljön i sin tur framställs som en “[...]som bär 

spår av människan, men inte är helt civiliserad, som är dekorativ men inte spektakulär eller skön.”(ibid 

113). Ganetz konstaterar att det är en pittoresk konstruktion som dominerat under nära 50 år av 

naturprogram (ibid), med några undantag där sublim, storslagen natur presenterats – ofta ackompanjerad 

av målande musik (ibid:118). Miljöproblem, avslutningsvis, har visats upp olika mycket beroende på 

tidens tand (ibid: 122), med sin topp under 70-talet och dal tio år senare. När miljöproblem inte är 

aktuella i samtiden, förmedlas inte heller budskap om att naturen är något vi måste vara rädda om 

(ibid:124). Även om olika tidsperioder representerat olika sätt att se på naturen, medverkar flera av dessa 

också samtidigt i naturprogrammen konstaterar Ganetz (ibid:120).  

 



Flera sidor av samma berg – naturkonstruktioner när Houdini pratar produkter på Youtube  

 

 

 
 

8 

Att en TV-tittare kan utsättas för flera naturkonstruktioner under samma TV-kväll visas även i Anders 

Hansens kvantitativa studie av naturkonstruktioner i engelsk TV-reklam från 2002. Studien visade att 

naturbilder eller hänvisningar till naturen på något sätt användes i 28 procent av de totalt 467 studerade 

reklamfilmerna (Hansen 2002:504). För att koda materialet skapades kategorier över olika naturbilder så 

som “nature as a threat” och “nature as a symbol of freedom”. De mest vanligt förekommande bilderna 

var dock “Nature as intrinsically good (e.g. fresh, healthy)” samt “Nature as a nice place to be” 

(ibid:505). En annan viktig poäng, var det faktum att det ofta figurerade flera olika konstruktioner i 

samma reklamfilm. Hansen noterar också avsaknaden av bilden “Nature as vulnerable” – där naturen är 

ömtålig, eller miljöproblem lyfts upp (ibid:506).  

 

Att det är positiva konstruktioner som är vanligast förekommande i Hansens (2002) undersökning liknar 

även de diskurser som Jennifer Budinsky & Susan Bryant (2013) påvisar i en studie om  hur kapitalistisk 

ideologi fördunklas genom budskap om miljö och hållbarhet i olika reklamfilmer. En 

tvättmedelstillverkare använder exempelvis hänvisningar till naturen för att beskriva sin produkt som 

”all-natural”. Företaget har skapat ett undervarumärke där denna gröna produkt ingår, vilket författarna 

menar inte förändrar det faktum att majoriteten av företags produkter fortfarande är miljöfarliga 

(Budinsky & Bryant 2013:223). I ett annat exempel är det en hybrid-stadsjeep som marknadsförs, här 

porträtterar reklamen en karaktär som kämpar med att ställa om till en grön livsstil, men som sedan inser 

att det inte är så svårt – det ända man behöver göra är att köpa den miljövänliga stadsjeepen. Reklamen 

signalerar att vara i naturen är en exotisk upplevelse och porträtterar miljön på olika sätt som vacker och 

ren. Bilen är i sin tur ett enkelt sätt att ta sig dit (ibid:218). Att bilismen i stort är en miljövidrig 

verksamhet är dock inget som poängteras i annonsen (ibid:223). I en tredje analys, också den av reklam 

för en hybridbil noterar de hur människan och naturen framställs i perfekt harmoni, inte minst genom 

att människor i filmen är utklädda till naturliga komponenter som träd och moln (ibid:221). Även 

bilåkning legitimeras av bilens påstådda miljövänlighet, vilket förmedlar en bild av att människan inte 

behöver förändra någonting i sitt beteende för att rädda miljön – så länge de köper en miljövänlig 

produkt (ibid).  

 

Till varför dessa naturkonstruktioner överhuvudtaget kan vara användbara i marknadsföring ges en 

intressant inblick av Patrick Hartmann, Vanessa Apaolaza, & Patxi Alija (2013). I en miljöpsykologisk 

studie visar de genom tre exempelstudier på hur naturbilder faktiskt påverkar mottagarens förmåga att 

minnas annonsen. Vidare visar de att bilder som föreställer en positiv natur också kan framkalla minnen 

av en tittarens egna positiva erfarenheter av denna typ av natur (ibid:183).  
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2 TEORETISKT RAMVERK  

Följande kapitel behandlar uppsatsens teoretiska ramverk. Först beskrivs en tidigare undersökning gjord 

av Christian Fuentes (2015) som jag valt att använda ett ramverk och typologi för de naturkonstruktioner 

uppsatsen studerar i Houdinis produktfilmer. Detta avsnitt heter olika naturer. Därefter presenteras en 

rad begrepp som används för att operationalisera uppsatsens frågeställningar än mer nämligen  

begreppet naming som beskriver språkets vikt i konstruerandet av naturen, condensation symbols som 

beskriver bilders förmåga att väcka associationer om naturen till liv, climate change som begreppsvärld 

inom marknadsföring, samt två begrepp som syftar till överföringen av naturliga kvalitéer på kulturella 

ting som produkter – re-framing och semiotisk flexibilitet.   

 

2.1 OLIKA NATURER 

Som vi såg i kapitlet om tidigare forskning finns det en rad naturkonstruktioner redan identifierade, 

bland annat via Ganetz (2012) och Hansen (2010).  Men det finns även forskning som ligger betydligt 

närmare mitt studieområde. I en etnografisk studie av hur svenska friluftsbutiker använder 

marknadsföringsmetoder i butik för att framställa vissa produkter som miljövänliga noterar Christian 

Fuentes (2015) flera konstruktioner av naturen (ibid:199). Dessa skapas i processen av att förespråka 

olika utomhusaktiviteter som sociala, avslappnande och äventyrliga, samt som något butikernas kunder 

bör uppleva (ibid). Även mer obekväma konstruktioner lyfts dock from noterar Fuentes:  

 

In its process of marketing outdoor products, the Nordic Nature Shop not only presents an image 

of outdoor practices as pleasurable and rewarding; it also shows them to be problematic. After all, 

if outdoor practices were only pleasurable, rewarding, and unproblematic, there would be little 

need for specific outdoor products. (Fuentes 2015:200) 

 

Att framställa naturen som problematisk och rent ut sagt farlig, kan således skapa en relevant kontext för 

produkter. Samtidigt kommuniceras naturens sociala, avslappnande och äventyrliga sidor för att inspirera 

kunder att ta sig ut i naturen (Fuentes 2015:200). Produkterna fungerar således som en möjliggörare till 

för att naturvistelsen ska vara problemfri och säker – allt för att man ska kunna njuta av den till fullo 

(ibid).  
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När det gäller miljövänliga produkter noterar Fuentes även att naturen kan framställas som ömtålig, och 

att företagen själva är kritiska mot sin egen verksamhet och bransch. Några vanliga argument som här 

används menar Fuentes är kritik av konsumtionssamhället och den nedskräpning och giftiga 

tillverkningsprocesser som ofta hör till (2015:201). I processen av att marknadsföra de gröna 

produkterna kommuniceras således miljöproblem, där Fuentes ger ett exempel med just Houdini som 

förklarar hur deras återvinningsprocess av polyester minskar oljeförbrukningen (ibid). Samtidigt som 

problem som dessa målas upp kan också konsumenter hjälpa till att hålla dem schack, givet att de 

använder friluftsprodukter som är miljövänliga. På så sätt skapas möjlighet för en typ av välgörande 

konsumtion (Fuentes 2015: 201-202). Naturen och de aktiviteter konsumenter där utövar, kan på så sätt 

också vara en: 

 

“[...]arena for political action and identity construction.” (Fuentes 2015:202) 

 

Fuentes studie från 2015 handlar i grund och botten om hur skapandet av miljövänliga produkter görs 

genom olika ”practices” i butiksmiljöer. Det kan exempel röra sig om sätt som butiken väljar att 

arrangera skyltfönster, tillhandahålla information i form av broschyrer och skyltar och vilken roll 

butikspersonalen har för framställandet av produkterna. De naturkonstruktioner han noterar sker dock i 

en butikskontext och skiljer sig således markant från mitt studiematerial. Trots detta utgör de ändå ett 

användbart ramverk ur vilket användandet av naturkonstruktioner i Houdinis produktfilmer kan ses mot. 

Innan vi går vidare till nästa del av uppsatsens teoretiska ramverk följer en kategorisering av de 

konstruktioner Fuentes identifierar. Kategoriseringen har skapats av mig utifrån Fuentes studie (2015) 

och är således inte ordagrant översatta. Detta då originalbeskrivningarna Fuentes gör är för komplicerade 

för att lyftas ut och förstås i sig. 

 

2.1.1 KATEGORISERING  

 

1. Naturen som social 

Naturen är en social plats. De aktiviteter som människor där utövar kan föra dem närmare eller gör att 

de får mer tid för varandra (Fuentes 2015:199).  

 

2. Naturen som avkopplande 
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Naturen är en plats för avkoppling och nedvarvning. Aktiviteter som vandring kan ha en positiv effekt 

på oss människor (Fuentes 2015:199-200). 

 

3. Naturen som äventyrlig 

Naturen kan även vara utmanande och de aktiviteter vi där utför kan vara krävande både för kropp och 

själ. Att klara dessa äventyr är tillfredställande och närmast beroendeframkallande (Fuentes 2015, 199).  

 

4. Naturen som problematisk  

Naturen är inte bara behaglig och spännande. Den kan också orsaka viss obekvämlighet och kritiska 

situationer. I dessa fall blir specialiserad outdoor-utrustning extra meningsfull (Fuentes 2015, 200).  

 

5. Naturen som ömtålig  

Denna konstruktion noterar Fuentes är specifik för produkter som främställs som miljövänliga. Naturen 

presenteras här som problematisk för de som befinner sig i den, i likhet med punkt fyra ovan. Men 

ytterligare ett lager av problematik presenteras: människans varande, och de produkter hon använder i 

naturen, kan också skada den. Att köpa gröna produkter får således sin mening genom att de inte är 

skadliga för miljön på samma vis. Fuentes noterar dock att denna hållning är paradoxal då 

friluftsprodukter problematiseras samtidigt som de, gröna eller ej, är just friluftsprodukter som 

marknadsförs (Fuentes 2015, 201).  

 

6. Naturen som arena för politiskt engagemang  

Som en följd av att naturen är ömtålig kan friluftsaktiviteter, såvida utövaren beter sig korrekt och köper 

miljövänlig utrustning, även hjälpa den (Fuentes 2015, 201-202).  

 

2.2 NAMING & CLIMATE CHANGE  

Som Fuentes (2015) visat kan naturen konstrueras på olika sätt i friluftssammanhang. I detta avsnitt ska 

vi dyka djupare i hur även språket kan användas för att skapa konstruktioner, vilket undersöks via 

begreppet naming. Här presenteras även Hansens teorier om climate change som en diskurs inom vilken 

företag kan uttrycka sig som miljövänliga på. Det senare kan härledas till frågeställning 1.2 som 

undersöker hur relationen mellan produkt och natur framställs i Houdinis produktfilmer.  
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Precis som naturen kan hävdas vara en socialt konstruerad produkt kan även miljöproblem hävdas vara 

det (Hansen 2010:14-15). En punkt som är intressant att undersöka i och med detta är de små fragment 

som leder våra konstruktioner till att läsa in och definiera någonting som ett miljöproblem – vad Cox 

kallar ”sources” (2013:60). Ett sådant fragment som kan påverka vår tolkning är just språket (ibid:61). 

Hur olika fenomen, skeenden eller ting benämns, kan med hjälp av naming påverka betraktarens tolkning 

av dem (ibid). Genom att välja att namnge något på ett visst sätt, kan både negativa associtationer av ett 

fenomen försvinna, eller definieras. Alvesson & Sköldberg pekar även på att hur vi benämner saker, 

enligt socialkonstruktionismen, också kan ha en legitimerande faktor, och ger exemplet: 

””[...]terroristbekämpning” i stället för ”oljekrigsföring”” (2008:89).  

 

När det gäller miljöproblem och företags anammande av dem ur en kommunikativ ståndpunkt, har det 

skett en förändring menar Hansen (2010:141). Istället för att berätta hur de arbetar med miljövänlighet 

och gröna produkter har kommunikationen snarare anpassats efter det dominerande miljöproblemet:  

 

What is new – and interesting – in this type of corporate promotion then is not so much the fact 

that companies promote themselves as ”environmentally friendly” or as ”nature’s caretakers”, but 

rather the way in which such traditional discourses have been cleverly adapted to the emerging 

public and political language of climate change. (Hansen 2010:141).  

 

Genom att tala om klimatförändringar kan företag således kommunicera sin gröna profil utan att behöva 

artikelera det rakt ut (Hansen 2010:141). Klimatförändringarnas ställning som det övergripande 

miljöproblemet har således tagit över stora delar den gröna marknadsföringsagendan, och med sig även 

fört ett helt nytt ordförråd som marknadsförare anammat (ibid). Ett exempel är uttrycket ”Zero Carbon” 

(i sammanhanget utsläpp) som Hansen visar användes av det brittiska oljebolaget British Gas, men som 

sedan dömdes av den brittiska motsvarigheten till reklamombudsmannen för vilseledande (Hansen 

2010:143). Det är däremot inte bara ord som kan användas med klimatundertoner, även bilder kan fylla 

en liknande funktion (ibid:142), vilket jag kommer förklara i uppsatsens nästa avsnitt.  

 

2.3 CONDENSATION SYMBOLS  

Att bilder har makten att konstruera ett miljöproblem, menar Cox beror på att de är producerade av 

människor (2013:69) Det vill säga, bilderna representerar inte verkligheten i ordets sanna bemärkelse, 

utan är ett urval av olika verkliga ting som avbildats. Verkligheten är på så sätt medierad så fort vi talar 

om bilder (ibid). När vi talar om visuella konstruktioner av naturen i samband med miljöproblem 
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förklarar Cox (2013) en för denna studie en relevant funktion de kan ha – som så kallade condensation 

symbols (ibid, 71). För att begreppet använder Cox (2013) ett exempel om isbjörnar simmande över öppet 

hav för att nå den livsviktiga polarisen. I kontexten klimatförändringar blir björnarna en condensation 

symbol för de retirerande polarisarna (ibid:71). Denna typ av visuell kommunikation anspelar på så sätt 

på känslor och kan påverka hur vi ser på problemet i fråga (ibid). Även Hansen (2010) nämner 

condensation symbols, men då i en reklamkontext (ibid:138-139). Vad detta kan innebära för hur 

naturen framställs är flera och kommer att redogöras fö i det sista stycket i uppsatsens teoretiska 

ramverk.  

 

2.4 SEMIOTISK FLEXIBILITET  & RE-FRAMING  

För att besvara frågeställning 1.2 kommer relationen mellan de marknadsförda produkterna och naturen 

undersökas med begreppet semiotisk flexibilitet. Naturen, som den definitiva och naturgivna symbol den 

är, kan nämligen agera som en spik i kistan för argument, samtidigt som den också kan skapa flera olika 

associationer som följd av de många olika innebörderna av begreppet natur (Hansen 2010, 136). Denna 

typ av semiotisk flexibilitet är en av anledningarna till varför naturen är ett så pass mäktigt verktyg inom 

marknadsföring (ibid, 140). Helt enkelt: när någonting beskrivs som naturligt är det enligt Hansens 

resonemang för att legitimera ett beteende eller hållning, men kan också användas för att dölja den sanna 

innebörden av ett annars kontroversiellt budskap (ibid). Användandet av natur, eller symboler för 

naturlighet kan således skapa något missvisande konnotationer, vilket Hansen (2010) ger ett tydligt 

exempel på via Williamson (1978):  

 

”The ability of advertising to forge signification links which convey such key nature-related values 

as freshness and health onto cigarettes and smoking (Williamson 1978) is perhaps one of the 

clearest examples of the semiotic flexibilty and power of uses of nature in advertising.” (Hansen 

2010, 140).  

 

Symboler för naturliga karaktärsdrag som ”freshness” i cigarettreklam kan således bidra till ett förändrad 

bild av produkten i sig, vilket Hansen i sin tur kallar re-framing (2010:140). Processen liknar den om 

naming som jag förklarade i stycke 2.2, men skiljer sig på det sättet att den inte bara benämner en produkt 

på ett visst sätt utan använder hänvisningar till naturen för att förändra associationen till produkten. 

Hansen talar om semiotisk flexibilitet och re-framing främst i anknytning till det specifika begreppet 

natur. Jag kommer i min studie utvidga detta till att även innefatta naturliga ting, exempelvis miljöer och 
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fysiska artefakter som löv och stenar. Även angränsande begrepp som miljö och hållbarhet kommer att 

behandlas på detta sätt.  
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3 METODER 

I det här kapitlet beskrivs studiens semiotiska och narrativa metoder samt hur de operationaliserar 

uppsatsens teoretiska ramverk. Semiotik används för att identifiera naturkonstruktioner och övriga 

teoretiska begrepp denna uppsats använder. Den narrativa metoden undersöker i sin tur hur dessa 

konstruktioner används som en narrativ funktion genom att placera in dem i den så kallade 

aktantmodellen. Slutligen redogörs också material- och urvalsmässiga överväganden.  

 

3.1 SEMIOTIK    

Som vi sett i de tre teoretiska delarna är ord och bilder samt deras betydelser centrala för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. I 2.1 förklarade jag hur olika konstruktioner av naturen har 

kategoriserats av tidigare forskare och utgör på så sätt en mall för min analys. Under 2.2 gick jag igenom 

hur bilder och text kan måla upp olika typer av miljöproblem, bland annat via condensing symbols och 

naming. I 2.3 förstod vi även hur konstruktioner av naturen kan vara ett kraftfullt retoriskt verktyg genom 

dess oifrågasättbara uppenbarelse, vilket via semiotisk flexibilitet kan användas för att ge mening åt olika 

produkter eller argument. Gemensamt för dessa teoretiska utgångspunkter är att de alla behandlar 

begrepp som mening och verklighet på något sätt vilket kräver en metod som är specialiserad på att kritiskt 

identifiera hur detta sker. En metod som kritiskt granskar både hur meningsskapande i bild och skrift 

samt dess hänvisningar till verkliga objekt sker är semiotiken (Rose 2007:75, 80).  

 

3.1.1 DENOTATION, KONNOTATION OCH KODER  

Den första analysnivån i semiotiken kallas denotation och undersöker förhållandet mellan det tecken, ord 

eller bild, som försöker beskriva ett verkligt fenomen – ett objekt (Gripsrud 2002:142). Ett exempel är 

ordet berg, som är ett tecken för det verkliga fenomenet berg. Berget är således objektet (det betecknade) 

som ordet (det betecknande) försöker beskriva. Vilken mening läsaren tillskriver tecknet beror i sin tur 

på dennes tolkning och erfarenhet av just verkliga berg, samt allmänt accepterade konventioner kring 

dem, så som att bokstäverna b-e-r-g betecknar ett berg (Gripsrud 2002:139-140). Det ska här sägas att 

semiotiken gör skillnad på bild och verbaltext. Bilder och framförallt fotografier, visar de facto de objekt 

de får sin mening från och har på så sätt en större inneboende verklighetsanknytning än verbalspråk 

(Gripsrud 2002:140-141). Med det sagt utgör inte bilder verkligheten själv, utan bygger även dem på 

kulturella konventioner (ibid). 
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Ordet berg kan också väcka andra tankar till liv än själva objektet det betecknar, exempelvis 

klimatförändringar. Detta sker genom att ett visst tecken frekvent, exempelvis i media, används för att 

symbolisera något annat, inte helt olikt Cox teori om så kallade condensing symbols (se avsnitt 2.2). Detta 

fenomen som kallar semiotiken för konnotation (Gripsrud 2002:143). Vilken mening vi tillskriver ett 

tecken är i sin tur beroende av koder. Dessa koder är djupgående konventioner om att ett tecken hänvisar 

till en viss sak (ibid:144). Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kanske man skulle kunna säga att 

själva tolkningen av ett tecken är en konstruktion, medan koder egentligen är frekvent använda 

konstruktioner som guidar betraktaren till vilken mening som tecknet bör tillskrivas förmedla. Precis 

som konstruktioner säger koder således någonting om kulturen vi lever i: 

 

”Kultur kan – åtmindstone i detta sammanhang – definieras just som en gemenskap baserad på 

gemensamma (delade) koder.” (Gripsrud 2002:144)   

 

I tolkningssituationer när text och bild förekommer tillsammans, vilket är fallet i de filmer jag 

undersöker, kan även Rose (2007:87) förklaring av semiotikern Roland Barthes (1977) teori om förankring 

vara till hjälp. Barthes menar nämligen att en tillhörande text kan förklara vad i bilden man som 

betraktare bör fokusera på – eller kanske snarare vilken mening man bör tillskriva det visuella tecknet ( 

(Rose 2007:87). Gripsrud gör även ett tillägg till denna teori – nämligen att bilder också kan peka på vad 

i texten betraktaren bör fokusera på (2002:163).  

 

3.1.2 SYNTAGM OCH PARADIGM 

Då semiotiken, annat än via kulturella konventioner, inte anser att ett tecken har en direkt koppling till 

verkligheten skapas deras mening istället i relation till andra tecken (Gripsrud 2002:146-147). Här kan 

man prata om syntagm - själva följet i en text, och paradigm – de ord som skulle kunna passa in i följet 

(ibid:158). Inom ett visst syntagm finns det flera tecken som alla skulle kunna platsa i berättelsen, så som 

alpmiljö, isbjörnar och översvämningar när vi pratar om klimatförändringar.  Det ord som slutligen väljs 

får därefter sin mening i förhållande till de som skulle kunnat stå där istället (ibid:159). Genom att 

studera syntagm och paradigm kan vi således undersöka vad Cox teori om naming (se avsnitt 2.2), samt 

och hur ett naturkonstruktioner tar form beroende på vilka tecken som används och inte. I en syntagm 

kan tecken även få sin mening via motsatspar som kallt och varmt, då kallt innebär att det inte är varmt, 

och tvärt om (Gripsrud 2002:160). För denna studie är syntagm och paradigm viktiga då dessa rör sig 
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genom flera sekvenser. Ett tecken kan på så sätt dyka upp flera gånger, vilket innebär att den förra 

utlästa meningen av det också påverkar det kommande exponeringarna (Rose 2007:84).  

 

3.1.3 ÖVERFÖRING AV MENING   

Rose (2002:89) talar även om en för denna studie relevant företeelse som kan användas inom visuell 

reklam, nämligen att andra tecken i bild kan överföra sin mening på produkten som reklamen säljer 

(ibid). Om vi återgår till exemplet med berget som enligt en viss kod konnoterar äventyr, kan denna 

äventyrlighet också överföras på personer eller produkter i bild. Denna överföring av mening är relevant 

för uppsatsen att undersöka då det tangerar den process av semiotisk flexibilitet och re-framing som Hansen 

(2010) beskriver med exemplet om naturlig fräschör i cigarettreklam som jag nämnde i avsnitt 2.3. Rose 

teori om överföring av mening kan på så sätt undersöka hur konstruktioner av naturen, eller dess 

kvaliteter, kan användas för att legitmera och förklara produkter och försäljningsargument.  

 

3.2 NARRATIV ANALYS 

Om semiotisk analys lämpar sig väl för att operationalisera uppsatsens teoretiska ramverk, är den 

narrativa analysen det ramverk som dessa iakttagalser analyseras i förhållande till. Narrativanalysen 

specialiserar sig nämligen på hur just berättelsers skapas och fungerar, vilket gör det möjligt att 

undersöka uppsatsens huvudfrågeställning - hur naturen används i Houdinis produktberättelser. Det ska 

dock här sägas att det finns andra metoder för att undersöka konstruktioner och representationer av 

verkligheten, så som diskursanalyser (se Börjesson 2003 för en bra överblick). Hade studiens syfte varit 

att kritiskt syna naturkonstruktioner och ifrågasätta dem, hade detta därför varit ett bra val. Nu är så inte 

fallet – utan som syftesformuleringen förklarar är det centrala här att se hur olika konstruktioner av 

naturen kan spela narrativa roller. Med det kommer jag i analysen lyfta vissa uppenbara fall när 

konstruktioner används på ett mycket godtyckligt sätt för att skapa en intressant berättelse.  

 

För att förklara narratologin kan ett förtydligande av dess undersökningobjekt, berättelsen, vara på plats. 

Jag väljer att använda Gripsruds definition av begreppet från 2002:  

 

”En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt som har ett projekt (vilja, 

önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande händelser” (Gripsrud 2002:236-237) 
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Just dessa kausala kedjor av händelser är central för denna uppsats, då det som Gripsrud också förklarar 

rör sig om orsak och verkan-förhållanden (2002:237). Om vi ponerar att Houdini, i likhet med hur 

Fuentes tidigare har beskrivit det (se 2.1.1), skapar en produkt som ska lösa ett miljöprobem på något 

sätt, finns det då chans att se vilket orsak och verkan-förhållande mellan produkt och natur detta görs 

med. På så sätt aktiveras mitt teoretiska ramverk inne i narrativet och undersöker relationen mellan 

produkt och natur, vilket som bekant är en av uppsatsens frågeställningar. Hur detta görs mer i detalj 

förklaras i nästa stycke.  

 

3.2.1 AKTANTMODELLEN  

För att med hjälp av det teoretiska ramverket undersöka hur naturen används i de två valda 

produktfilmerna används en narrativ analys som heter aktantmodellen. Modellen delar upp de narrativa 

elementen i olika rollfördelningar som i sin tur kan användas för att analysera fram berättelsens tema 

(Gripsrud 2002:250). Den version som redogörs för här är hämtad från Gripsrud (2002). Gripsrud är 

dock tydlig med att det var den ryske strukturalisten Vladimir Propp (1928) som lade grunden för 

modellen och att den senare uppdaterades av franska strukturalister med Algirdas J Greimas i spetsen. 

Aktantmodellen i den form som Gripsrud förklarar innehåller sex karaktärer: ett subjekt med någon 

mänsklig anknytning, ett projekt som denne har där målet utgör berättelsens objekt. En avsändare och 

mottagare av objektet, samt projektets medhjälpare och motståndare (2002:249-250). Utöver dessa karaktärer 

finns det i berättelser som redan nämnt ett projekt som subjektet har, men också en konflikt som behöver 

lösas för att genomföra det. Först när detta har hänt är projektet genomfört och mottagaren mottar 

objektet (ibid). Utöver aktantmodellen och det projekt och konflikt som subjektet ställs inför kommer 

även uppsatsen även undersöka hur naturkonstruktioner används rent dramaturgiskt via begreppen 

anslag och vändpunkt. Med anslag menas berättelsens introducerande skeende, eller som Gripsrud 

beskriver det:  

 

”[...]en scen som kort och känsloladdat för oss in i handlingen” (Gripsrud 2002:245)  

 

Vändpunkt i sin tur, handlar om hur berättelsen löser dess konflikt. Beroende på hur väl lösningen 

underbyggs av ett resonemang kan vi också tala om så kallad deux ex machina, vilket innebär att 

konflikten löser sig utan någon egentlig logik (Gripsrud 2002:238). Kombinerat med uppsatsens teori 

kan en sådan vändpunkt exempelvis utgöras av att berättelsens konflikt består i ett miljöproblem som 

förhindrar Houdini från att skapa en produkt, men som sedan skapas trots att miljöproblemet kvarstår.  
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3.3 METOD- OCH URVALMÄSSIGA ÖVERVÄGANDEN  

Utifrån den socialkonstruktionistiska tanken att världen är social konstruerad uppkommer vissa 

metodmässiga svårigheter. På samma sätt kan som människor, företag och instutitioner i sin tolkning 

skapar konstruktioner av verkligheten, måste även denna studie ses som en sådan. Hur uppsatsen 

beskriver att naturen konstrueras i Houdinis filmer kan således argumenteras för att vara en 

konstruktionsprocess i sig (Alvesson & Sköldberg 2000:245-246; Börjesson 2003:56). Uppsatsens 

narrativa analys skapar således en ny berättelse, som i sin tur behöver analyseras (Börjesson 2003:18). 

Detta leder oss även in på en anna kritik mot de metoder uppsatsen använder, nämligen den subjektivitet 

som gör att semiotiken fått kritik för. Det vill säga, hur kan vi motbevisa att tolkningar inte bara är 

godtyckliga och således inte valida? (Strinati 2010:110-110). Alvesson & Sköldberg, i sin tur, tycks trötta 

på kritiken mot tolkningssubjektiviteten: 

 

”Given the difficulty or even impossibility of describing or interpreting ’objective reality’ [...] we 

could simply decide to stop doing empirical research and devote ourselves to theoretical problems, 

or we could tell people how empirical research should be conducted without doing any ourselves. 

This last strategy is not unusual”(Alvesson & Sköldberg 2000:240). 

 

Börjesson (2003) bidrar med ett mer konstruktivt inlägg till tolkningssubjektivitetsdebatten med hjälp av 

Potter (1996): Istället för att leta efter cementerade sanningar utifrån empirin,  bör vetenskapen istället 

leta efter öppningar med hjälp av forskarens egen kreativitet (Börjesson 2003:19).  

 

3.3.1 ABDUKTION OCH URVAL 

På samma sätt som det är svårt att uttala sig om någon objektiv verklighet söker uppsatsen heller aldrig 

generalisera om naturkonstruktioner överlag. Snarare söker den skapa en djupare inblick i hur 

konstruktioner av naturen kan användas i ett narrativ, eller en berättelse kring en konsumentprodukt. 

Tillvägagångssättet för studien är därför varken rent deduktivt – sprunget ur en accepterad vetenskaplig 

ansats, eller induktivt – sprunget ur erfarenheter (Alvesson & Sköldberg 2008:54). Snarare används 

abduktion – vilket Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar:  

 

”Under [den abduktiva] processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 

succesivt, dels justeras och förfinas även teorin” (Alvesson & Sköldberg 2008, 55)  
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Som jag nämnde i uppsatsinledningen valdes Houdinis filmer som empiri då jag argumenterar för att de 

har en nära koppling till miljön, detta då de både har en miljömedveten profil och tillverkar kläder för 

naturmiljöer. Detta signalerar en kunskap om natur och kanske även makt att definiera den – inte minst 

genom klädernas funktion. Efter en genomgång av olika kommunikativa material Houdini tillhandahåller 

valdes deras produktfilmer på grund av dess flitiga användande av naturbilder tillsammans med 

produktförklaringar. På så sätt har empirin abduktivt utvecklats under uppsatsens gång. Att det var just 

dessa två filmer som valdes har dels att göra med att de figurerar i Houdinis webshop bredvid saluförda 

produkter, vilket ger dem en potent kontext, dels för att av alla filmer Houdini laddat upp var dem som 

lämpade sig bäst för uppsatsens forskningsämne: berättelser, naturkonstruktioner och produkter.  
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4 ANALYS 

I kommande kapitel följer uppsatsens analysdel. Båda filmerna analyseras var och en och förmedlar 

filmens handling i kronologisk ordning. Anledningen till att inte kasta om ordningen i texten, genom att 

exempelvis dela in analysen efter uppsatsens frågeställningar, är att inte färga läsarens tolkning av 

materialet. Det vill säga, förhoppningen med ordningsföljden är att skapa transparens för min egen 

tolkning, så läsaren kan bilda sig en uppfattning om dess validitet. Webblänkar skrivs även ut i dess 

fullständiga format innan varje analys, som en uppmaning för läsaren att även själv betrakta det 

empiriska materialet under läsningen.  Som sammanfattning till filmerna används Houdinis egna 

beskrivningar av filmerna, hämtade från dess Youtubekanal. De avslutande delar av beskrivningen som 

handlar om att uppmana tittaren att också besöka Houdinis hemsida har dock tagits bort. 

 

4.1 HOUDINI SPORTSWEAR - SHELL LAYERS FOR THE FUTURE  
 

”In our quest to keep the great outdoors great and provide the gear to take you there, time has 

come for us to challenge the shell layer technologies of today. This is the story of how we 

developed a shell shell layer for the future.” (https://www.youtube.com/watch?v=3CpqhxYq274, 

hämtad 4/1-2016) 

 

4.1.1 ANSLAG 

I filmens anslag ser vi en ensam skidåkare vandra på en bergssida i snöfall. En text över den rörliga 

bilden visas och lyder:   

 

”In our quest to keep the great outdoors great and provide the gear to take you there” 

 

Det finns en rad tecken i bilden, så som snöflingor och väderlek, men de två tydligaste är skidåkaren och 

berget. På ett denotativt plan är detta en person som vandrar med ett par skidor på ryggen. Men konnotativt 

rör det sig om en äventyrare där känslan av frihet och våghalsighet är närvarande. Berget i sin tur är ett 

tecken för just snöklädda berg, men på det konnotativa planet finns det fler meningar i spel. Den 

överliggande texten hjälper oss dock via förankring att förstå att detta rör sig om ”the great outdoors” – 

en storslagen natur. Denna konstruktion medverkar inte i uppsatsens kategorisering av 

naturkonstruktioner, däremot tangerar den Ganetz beskrivning av sublim natur i SVTs naturprogram 
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(2012:118). Den storslagna naturen får även sin innebörd genom andra paradigmatiska beskrivningar av 

berg. Hade texten istället föreslagit the dangerous outdoors hade bildens innebörd blivit helt annorlunda. 

Verbet ”keep” agerarar här som ett fragment, enligt Cox teori om naming (2013:61). Det leder oss att 

förstå att någonting är på väg att förändras som kommer påverka naturen, vilket konstruerar den som 

ömtålig (se stycke 2.1.1). Denna typ av naming tillsammans med den vintriga bergsmiljön, skidåkaren 

och den sorgsna musiken som spelas i bakgrunden aktiverar vad vi skulle kunna kalla för en semiotisk 

klimatförändringskod. Vilket för tankarna till Hansens teori om klimatförändringar som paraplyproblem 

under vilket grön kommunikation kan platsas in (2010:141). Den i grunden storslagna men ömtåliga 

naturen, tillsammans med benämningen av att naturen måste bevaras för att hållas storslagen gör att 

anslaget blir dystert.  

 

Via ett glidande sekvensbyte där klippen nästan smälter in i varandra tack vara likartade ljusförhållanden 

och ständigt pågående melankolisk musik befinner vi oss i nästa klipp i samma bergsmiljö som i förra 

sekvensen. I bild ses två skidåkare som stretar på i det hårda vädret, filmade från sidan på ett sätt som 

lyfter deras tvåsamhet. Detta faktum adderar någonting nytt till konstruktionen av bergen, nämligen att 

det också är en social plats (se stycke 2.1.1), samtidigt konnoterar det hårda vädret också äventyr. En ny 

text dyker upp på skärmen som vi nu förstår är en fortsättning på det förra citatet:  

 

 “the time had come for us to challenge the shell layer technologies of today.”  

 

När vi läser texten som en fortsättning på förra klippets citat får utrustningen, ”the gear”, en ny roll. Det 

antyder att dagens skalkläder tål att ifrågasättas eller ”challenge”, då de inte bevarar naturen. Redan här 

kan vi vidare konstatera ett antal aktanter i berättelsen. Houdini är dess subjekt vars projekt är att hålla 

naturen ”great” och erbjuda produkter som ska ta mottagaren, betraktaren, ut i den. Den ömtåliga men i 

grunden storslagna naturen och de nya skalkläderna som Houdini ska utvecka är de två objekten. Mest 

noterbart i introduktionssekvenserna är dock motståndarna - dagens skalkläder och deras icke-

miljövänliga varande. Vi får på så sätt en bild av det orsak-verkan-förhållande som ugör berättelsens 

konflikt, nämligen att tillverkarna av dagens skalkläder hotar miljön och det ska Houdini göra någonting 

åt.  

 

4.1.2 MOTSTÅNDARE  

I nästa sekvens får vi träffa Houdinis VD, som förklarar hur processen att hitta ett nytt miljövänligt 

skalmaterial varit svår:  



Flera sidor av samma berg – naturkonstruktioner när Houdini pratar produkter på Youtube  

 

 

 
 

23 

 

”Det är otroligt svårt att hitta membran som levererar enligt vår standard. Näst intill omöjligt 

skulle jag säga. De flesta materialen har inget som helst fokus på hållbarhet, utan man har gjort ett 

funktionellt membran absolut, men att hitta kombinationen – då gick det inte att välja någon av de 

större aktörerna och kända varumärkena. Utan då är det det här som gäller.”  

 

I citatet kan vi ana en viss skepsis mot andra aktörer på marknaden via uttryck som ”inget som helst 

fokus på hållbarhet”, ”otroligt svårt”, samt att deras material helt enkelt inte möter Houdinis ”standard”. 

Även här menar jag att Houdini använder naming för att förstärka den bild av narrativets motståndare 

som miljövidriga. Motiveringen till detta utgörs även av ett naturrelaterat begrepp med inneboende 

semiotisk flexibilitet – ”hållbarhet”. Vidare är det enligt uttalandet inte bara dagens tillverkare av 

skalkläder som är skapar hotet mot den ömtåliga miljön, utan även ”marknaden” och ”större aktörer”. 

Houdini porträtteras således som en liten aktör som står något utanför marknaden och vill skydda 

naturen. Det sista tycks dessutom få vara intresserade av att hjälpa till med vilket definierar narrativets 

konflikt än mer. Mot slutet av citatet noterar vi dock att Houdini trots svårigheterna har hittat ett 

material att jobba med via ”då är det här som gäller.”. 

 

4.1.3 VÄNDPUNKT 

I följande sekvens ser vi en ensam bergstopp med två skidåkare på väg upp mot den. Till skillnad från 

introduktionssekvenserna där berg figurerat har väderleken nu spruckit upp och bjuder på solsken. Över 

den rörliga bilden syns texten:  

 

”This is the story of how we developed a shell layer for the future.” 

 

Sekvensen markerar ett slut på introduktionsscenerna i filmen och via begreppet ”developed”, i 

imperfekt, som indikerar att Houdini redan skapat produkten som ska ”keep the great outdoors great”. 

Ett intressant användande av naturen i detta klipp är själva bergstoppen som inte tidigare figurerat i 

filmen. Den symboliserar ett mål då vi förstår att det är dit skidåkarna varit på väg även under tidigare 

sekvenser. Synen av den soliga bergstoppen, tillsammans med det fakum att produkten redan är skapad 

tolkar jag som en vändpunkt i narrativet. Vi får däremot inte reda på vad det är som har löst konflikten, 

eller hur Houdinis nya skalplagg skiljer sig från andra aktörers produkter som enligt anslaget tycks utgöra 

ett miljöproblem för naturen.  
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4.1.4 OBJEKTET 

Nästa sekvens fokuserar på ett av narrativets objekt, skalkläderna som Houdini skapat. Vi möts här av 

ett bord fullkomligt belamrat med friluftsprylar. Bland produkterna återfinns bland annat en skidhjälm, 

en pjäxa, ett pass och ett klätterrep. Produkterna plockas därefter bort från bordet en efter en tills det är 

helt fritt från prylar. En berättarröst läggs på:  

 

”The first thing we do when we create a new product, is that we always run it through our checklist.”  

 

Ovanpå bilden med bordet läggs texten ”Checklist”. Vi förstår att de produkter som plockats bort inte 

nödvändigtvis genomgått processen och därför inte heller fått sitt existensberättigande enligt Houdini. 

Berättarrösten fortsätter nu med att rada upp de olika punkter som Houdinis checklista består av:  

 

”Does this product deserve to exist? Will it last long enough? Is it versatile enough? Will it age with beauty, 

or get outdated? Is it repairable? And is it pure enough to be recycled?”  

 

Medan frågorna visas upp i text ovanför den rörliga bilden symboliseras de också av en bildhandling. På 

frågan ”Will it last long enough?” kommer flera händer in i bild och sliter i en Houdinijacka från olika 

håll. Under ”Will it age with beauty?” faller vackra höstlöv ner på jackan. När Houdini ställer sig själva 

frågan om plagget är tillräckligt rent för att återvinnas filmas en rad små konstgjorda träd som lagts ut på 

bordet. Dessa små hänvisningar till naturen, är ett exempel på vad Cox kallar condensation symbols 

(2013:71). Det kanske tydligaste exemplet är just det med höstlöven, vars naturliga skönhet överför sin 

mening på jackan. Även de små tygträden, som lika gärna hade kunnat konnotera julklappspyssel, 

förankras via texten som en symbol för naturlig renhet med frågan ”[...] is it pure enough to be 

recycled?”. Granarna som symboler för naturlig renhet ger Houdinis återvinningsprocess en direkt 

koppling till naturen, vilket är ett exempel på semiotisk flexibilitet (Hansen 2010:136). Slutligen används 

begreppet ”pure” för att bevisa att Houdinis skalplagg inte genererar något avfall, vilket sker med 

förklarande filmklipp och text:  

 

“All Houdini shell layers are made from recycled material. When a Houdini shell eventually wears out, you 

can hand it in to your local dealer for recycling. It’s then transformed into raw, pure material which means – 

we don’t create any waste. The recycled shell is then shredded in to bits and pieces that becomes pressed 

graniels, raw polyester, polymer and then recycled polyester yarn. The lifecycle is complete.” 
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Det är kanske inte sannolikt att det genomsnittliga tittaren noterar att ”pure” tidigare förklarats med 

hjälp av tyggranar med viss semiotisk flexibilitet. Men för mig som studerar texten så ter det sig tydligt 

att Houdini liknar det återvunna polyestermaterialet vid en naturkomponent som träd, gräs eller sten. Vi 

skulle således kunna säga att det ena av narrativets objekt, skalplaggen som Houdini ska skapa för att 

behålla naturen i gott skick, framställs som rena och miljövänliga genom en process som liknar vad 

Hansen kallar re-framing (2010:136). Detta då en skulle kunna argumentera för att polyester inte är 

renare, i naturliga mått mätt, än vad cigaretter är naturligt fräscha i Hansens exempel (ibid). Att benämna 

tyget som ”pure”, vilket vi känner igen från ädelstensterminologi och dyrare naturmaterial, är även ett 

exempel på naming där filmens söker ändra våra konnotationer kring polyester till det bättre. Även 

begreppet ”lifecycle” som vi känner igen från andra naturnära syntagmer som filmen Lejonkungen, får 

tyget att framstå som en del av naturens biologiska kretslopp – vilket även det är ett exempel på 

semiotisk flexibilitet. Kort sagt söker dessa olika hänvisningar till naturen konstruera objektet som 

attraktivt ur en miljösynvinkel, men också som en rimlig lösning på narrativets konflikt.  

 

4.1.5 MEDHJÄLPARE OCH SNÖSTORM 

I följande sekvens får tittaren nur följa med Houdini på en resa till Japan. Direkt läggs en suggestiv 

musik på i bakgrunden och vi känner igen stilen från introduktionsklippen då filmens 

problemformulering förklarades. Två av Houdinis medarbetare, en designer och en 

marknadsföringsperson, sitter på bussen i det första klippet. De når sedan ett hus av typen fjällstuga som 

håller på att bäddas in av ett kraftigt snöfall. En text dyker upp i nederkant av bilden:  

 

”Houdini R&D trip to Japan”  

 

Snöfallet denoterar vinter, men konnoterar svårtillgänglighet. När vi i nästa klipp får följa med in i huset 

möts vi istället av varmt ljus och mysig stämning. Inomhusmiljön skiljer sig således kraftigt från snöfallet 

utomhus och formar ett motsatspar dem emellan. Bland medlemmarna i huset hittar vi bland annat en 

produktutvecklare från Houdinis underleverantör Teijin Frontier CO., LTD. Han berättar:  

 

”Having direct communication like this is very important because the creators can get to know 

what the costumer really want. I think it’s a great opportunity.”  

 

Vi kan också relativt enkelt kategorisera Teijin Frontier CO., LTD. som medhjälpare till Houdini i 

narrativet. Det som är intressant här är hur det snöoväder som leder upp till workshopen i fjällstugan 
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också kapslar in inomhusmiljön på ett speciellt sätt – något viktigt tycks hända här. Det faktum att 

Houdini rest hela vägen till Japan, lämnat storstaden och tagit sig genom snöstorm till just denna 

fjällstuga adderar helt enkelt någonting annat än om samtalet hade ägt rum på Skype i steril kontorsmiljö. 

I kombination med att Eva Carlsson tidigare sagt hur svårt det varit att hitta leverantörer som möter 

Houdinis miljömässiga ”standard” tolkar jag mötet som en viktig händelse mellan två eldsjälar till 

företag. Detta förstärks av snöstormen, vilket indikerar att det trots all möda och svårtillgänglighet är 

viktigt att detta möte äger rum, annars kan projektet misslyckas.  

 

4.1.6 ÄKTA MILJÖER  

I nästa sekvens befinner vi oss hos Eva Carlsson i det provrumsliknande rum som vi sett tidigare, hon 

förklarar:  

 

”Efter en lång process av labbtester, så kommer den viktiga egentligen biten in och det är när vi börjar 

fälttesta material. För det är egentligen först när man har riktiga användare i riktiga, äkta miljöer som man ser 

om de funkar bra eller inte bra, och vad det är som kan förbättras eller måste förbättras. Så våra fälttester är 

superviktiga.” 

 

Ett intressant användande av naturen i uttalandet är begreppet ”äkta” som på ett denotativt plan betyder 

just äkthet, som är en mänskligt bestämd företeelse i stil med: ej förfalskat. Det får sin mening genom 

motsatsordet. Här tilldelas dock äktheten en verklighetsförankring i naturen, som i sin tur konstrueras 

som autentisk – till skillnad från laboratoriemiljö. Ska man vara notorisk som tolkare skulle man även 

kunna hävda att den alpina fjällskog som visas under tiden Carlsson pratar blir en slags condensing 

symbol för äkthet. Denna funktion överförs på skalkläderna genom det faktum att skidåkarna i bild bär 

materialet i fråga. Mer säkert är dock att naturen framställs som social i sekvensen, vilket skidåkarnas 

glädje till varandra indikerar. Denna naturkonstruktion står i bjärt kontrast till filmens inledande 

sekvenser där maffiga bergsbilder visades medans filmens konflikt målades upp. Naturen som objekt i 

narrativet har tycks således förändrats till det bättre, vilket sker parrallellt med att skalplagget skapas och 

filmens konflikt tycks allt mer avlägsen.  

 

4.1.7 GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

Filmen fortsätter med bilder av den sociala skidåkningen som avlöser varandra medan Eva Carlsson 

radar upp rad tekniska specifikationer med skaltyget Atmos som Houdini nu skapat. Narrativet når sitt 

klimax när hon väl beskriver tygets hållbarhetsaspekt:  
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”[...]Men om man tittar på det här med hållbarhetssidan sen, då är det här (materialet) hundra procent 

återvinningsbart, och det är ju det som är den stora grejen.” 

 

Att återvinningsmöjligheten av tyget är positiv har vi redan förstått, men att det också är ”den stora 

grejen” sätter det i en större kontext - det är just det som är lösningen till miljöproblematiken tycks det. 

Att skaltyget nu är skapat bekräftas av en rad sekvenser där jackor och byxor gjorda av det presenteras. 

Att Houdini således genomfört narrativets projekt och löst filmens konflikt kommuniceras slutligen med 

en sekvens där en skidåkare susar ner för ett berg i tillsynes perfekta naturförhållanden. Ovanpå bilden 

syns texten:  

 

“Houdini shell layers mark a new era in history. Setting new standards in terms of performance and taking 

sustainability to a whole new level. So future generations can enjoy epic powder days for years to come.” 

 

På textuell nivå kan här konstatera att miljöproblemet på något sätt rör klimatförändringar tack vare 

uttryck som ”future generations” och ”epic powder days”. Att även framtida generationer ska kunna åka 

skidor, vilket global uppvärmning hotar att underminera, gör att skidåkningen börjar likna vad Cox kallar 

en condensing symbol för klimatförändringar (2013:71). Likt isbjörnens retirerande polaris försvinner 

snön för skidåkaren i och med global uppvärmning. Tittaren bjuds också in i en ”[...]new era of history” 

där skalplagg fungerar bättre än någonsin och klimatproblematiken är löst, eller åtmindstone löser sig om 

vi köper Houdinis skalplagg. Återigen blir orsak-verkan-förhållandet mellan skaltyg och naturens 

välmående tydlig, men nu adderas en ny nivå. Det är inte bara det att andra skalplagg utgör ett hot för 

miljön som definierar miljöproblemet i filmen, utan även att Houdinis skalkläder utgör lösningen. Den 

rimliga förklaringen till varför, får vi anta, har att göra med Houdinis checklista för produktframtagning. 

Det vill säga med hjälp av ”pure” polyester och möjligheten att återvinna plaggen. Via Houdinis nya 

skalkläder kan även betraktaren precis som skidåkaren i den sista sekvensen, göra naturen vad Fuentes 

kallar en arena för politiskt engagemang (2015:202).   

 

4.2 HOUDINI POWER HOUDI – THE INSIDE STORY  

 

”A mini documentary about Houdini’s classic fleece jacket Power Houdi. 

See how the jacket is made and the philosophy behind it. Follow us inside the Polartec textile plant 
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in Lawrence, USA and see the production at Spectre in Latvia.” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ejvJRJ3eEFk, hämtad 4/1-2016) 

 

4.2.1 ANSLAG  

I filmens anslagssekvens filmas först en grådisig bergssida med texten ”Houdini Power Houdi – The 

Inside Story” varpå kameran klipper till en klättrare som sitter på en bergsavsats iförd 

säkerhetsutrustning och knäpper sin Power Houdi mot kylan. Att det just rör sig om en Power Houdi 

markeras av en pil med texten ”Power Houdi”.  Andra tecken i bilden är snöiga klippväggar, disigt väder 

och suggestiv musik. Det kyliga vädret poängteras av att klättraren knäpper tröjan, som vi förstår 

representerar värme. På så sätt bildar naturen och Power Houdin ett semiotiskt motsatspar. Hade vädret 

varit soligt och somrigt hade tröjan syntagmen inte blivit densamma och tröjans värmande funktion 

otydlig. Tillsammans med säkerhetsutrustningen och klippväggarna förmedlas en konstruktion av 

naturen som problematisk (Se stycke 2.1.1), vilket gör att filmens anslag upplevs dystert.  

 

4.2.2 KONFLIKT OCH PROJEKT 

Efter de inledande naturbilderna flyttas fokus över till Houdinis som sitter vid ett köksbord och säger:  

 

”I think the world, for sure, doesn’t need more products that have a short lifetime and then you throw 

them away and they become waste”  

 

Direkt därpå följs uttalandet upp med ett klipp där en av Houdinis designers förklarar:  

 

”What we try to do is create garments that have a sustainable future.” 

 

Sekvensen antyder på så sätt att det finns problem i vår värld i form av nedskräpning och ett ohållbart 

konsumtionsbeteende, vilket antyds av uttrycken ”waste” och ”throw them away”. ”Waste” som 

denoterar mänskligt avfall, aktiverar även en typ av medial nedskräpningskod. Tillsammans med ”the 

world” förstår vi att det är ett globalt miljöproblem som åsyftas, naturen konstrueras således som 

ömtålig (se stycke 2.1.1). Problemet symboliserar också berättelsens konflikt där motståndarna utgörs av 

mänsklighetens hyperkonsumtion och andra klädestillverkares slit och släng-produkter. Denna konflikt 

tangerar nästan bokstavligen hur Fuentes noterar att svenska friluftsbutiker i samband med försäljning av 

gröna produkter målar upp miljöproblem (2015:201). Att denna typ av retorik kan användas även i 

Youtubenarrativ bekräftas således. I det andra uttalandet framkommer även Houdinis projekt – att skapa 
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kläder som har en hållbar framtid. Hållbarhetsbegreppet, i detta fall, får sin betydelse genom dess 

motsatsrelation till åsyftningarna om nedskräpning och skadligt konsumtionsbeteende. Mottagaren av 

det objekt som de hållbara kläderna utgör i projektet är således ”the world” – världen och den ömtåliga 

naturmiljö som är under hot från berättelsens miljövidriga motståndare. Även detta går hand i hand med 

vad Fuentes redan iakttagit (ibid:201-202). 

 

Denna uppsats teoretiska ramverk kan dock analysera konstruerandet av konflikten på ett än djupare 

plan. Via Cox begrepp naming, som förklarar hur benämnandet av vissa fenomen kan påverka den 

tolkning som görs (2013:62) förstår vi således också hur projektets motståndare och konflikt målas upp. 

Både ”Waste” och ”Throw them away” är nämligen benämningar som skapar negativa konnotationer. 

Hade istället andra paradigmatiska begrepp för samma fenomen, så som hushållsavfall och second hand-

kläder, använts hade varken konflikten eller motståndarna blivit lika stark. Att avfall kan sorteras och 

återvinnas samt gamla kläder säljas i andra hand vet Houdini om. De bedriver sådana verksamheter 

själva (Houdini.se/se/sustainability, hämtad 4/1-2016). Huruvida det är en slump eller ett 

berättartekniskt val att företaget att använda just ”waste” och ”throw them away” låter jag dock vara 

osagt.  

 

4.2.3 MEDHJÄLPARE  

I nästa sekvens står en kvinna iklädd en Power Houdi bland träden i en skog. Hon drar upp dragkedjan 

på tröjan och ler lite lätt när den väl är stängd. Leendet denoterar glädje – men förankas i detta fall av att 

den drömska musik som legat i bakgrunden filmen igenom och som nu höjs till volymen. Leendet och 

musiken indikerar snarare en typ av inre frid än lycka – vilket skulle kunna förklaras av vetskapen av att 

Power Houdin hon har på sig på något sätt bidrar till en hållbar framtid. Kvinnans varande i skogen kan 

ses som en antites till det konsumtionssamhälle Houdini tidigare kritiserat. Tillsammans med kvinnan 

tillsynes goda intentioner och klädval framställs skogen som en arena för politiskt engagemang (se avsnitt 

2.1) och kvinnan själv som en medhjälpare i narrativet. I filmens kontext kan skogen också argumenteras 

för att utgöra condensation symbol (Cox 2013:71) för den hållbara framtid som Houdini skapar sina 

kläder för.  
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4.2.4 HÅLLBARHET ÄR HÅLLBART 

Medan musiken fortsätter klipper kameran över till en ny sekvens med en rad tecken som denoterar 

fabriksmiljö, bland annat ett  gäng taggiga metallbollar som löper över tyg. Berättarrösten, som tillhör en 

bergsguide, sitter i nästa sekvens framför en bergvägg och ser glad ut när han säger:  

 

”The special thing with the Power Houdi is it’s just so durable, if you get one you will just, it will 

be with you for a long time.”.  

 

Vi förstår nu att det är det faktum att tröjan är hållbar, eller ”durable”, som är dess poäng. Citatet 

förankrar även fabriksmiljön med metallbollarna från klippet innan som vi förstår var ett hållbarhetstest 

av Power Houdins tyg. Bergväggen som figurerar bakom bergsguiden denoterar berg, men konnoterar i 

detta fall slitage, tack vare fokuset på slitstyrkan av tröjan. Att personen som talar också är bergsguide 

indikerar detta, då det slitage han menar att tröjan kan motstå sannolikt skapas i bergsmiljöer. 

Naturmiljön konstrueras därför som just slitsam, men samtidigt inte problematisk som Fuentes i sin 

studie noterade att den gör när en produktfunktion ska tydliggöras (2015:200). Detta då situationen som 

framställs här är helt lugn för alla människor inblandade.  

 

Bergsguidens uttalande präglar också nästa sekvens där en man står på farstun till en liten stuga i skogen. 

Det regnar kraftigt utanför och han drar upp dragkedjan, inte helt olikt hur kvinnan i avsnitt 4.2.4 gjorde 

tidigare. Det finns inga tecken på glädje sekevensen. Däremot gör regnet, skogen och skyddet från 

stugan att klippet ändå uppfattas som positivt, närmast meditativt. Bildens likhet till den förra bilden 

med kvinnan gör dock att även denne man genom sin Power Houdi bidrar till en ”sustainable future” (se 

avsnitt 4.2.2) då han sannolikt har haft, eller kommer ha tröjan ”[...] for a long time”. Även här blir 

skogen synonym med en consensation symbol för antikonsumtionssamhället.  

  

4.2.5 AVSÄNDARE AV OBJEKTET  

Efter ett kort besök hos Houdinis VD och en designer som förklarar att tyget Houdini använder till 

Power Houdin är ”[...]the best available fabric”, får tittaren följa med till USA och träffa Houdinis 

underleverantör Polartec som tillverkar det. Kameran filmar fabriken och en förundrande, mystisk typ av 

musik läggs på. Väl inne på fabriken följer ett antal klipp på olika högteknologiska maskiner vars ljud 

också hörs som små inspel ovanför musiken. Därefter förklarar en produktchef på Polartec tygets 

karaktär:  
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”Polartec Powerstretch Pro is one of the best fabrics we’ve ever created. It has stood the test of 

time.” 

 

Därefter möter vi en annan anställd vid Polartec som visar upp maskinerna som gör själva tyget och 

förklarar hur det tillverkas. Väl tillbaka i produktchefens kontor förklarar hon hur tyget blev till:  

 

”Additionally we were asked to increase the durability of the face, so that the garment could stand 

up to bouldering, back pack straps – whatever you’re going to throw at it over it’s lifetime”  

 

Det som är intressant i denna sekvens är hur Polartec och dess tekniska kunnande blir avsändare till 

objektet ”a sustainable future” i narrativets projekt. Även här används en typ av re-framing i enlighet 

med Hansen (2010:140), nämligen begreppet ”lifetime”. Detta då tyg som bekant inte har den karaktären 

att det lever och dör på ett sådant sätt att man kan definiera det i år. Hänvisningen till naturen, eller 

snarare biologiska livsformer, förklarar objektets slitstyrka, om än med viss grad av semiotisk flexibilitet.  

 

4.2.6 FLERA SIDOR AV SAMMA BERG  

Efter fabriksbesöket byts den suggestiva musiken ut mot en glad rocklåt, detta precis efter att 

produktchefen på Polartec avslutat uttalandet om de olika aktiviter som tröjan kan behöva genomlida 

under sin ”lifetime”. En ensam skidåkare pulsar över en bergskam. Denna bild förekommer även i 

uppsatsens andra studieobjekt ”Shell layers for the future” (se avsnitt 4.2.1). Kameran klipper sedan till 

en ny bild där två skidåkare ivrigt närmar sig bergstoppen, varpå en av dem visas i närbild. En pil 

markerar att denne är klädd i en tio år gammal Power Houdi. I den förra filmen menar jag att dessa 

bilder på bergsmiljöer kan aktivera en typ av klimatkod, då snö och skidåkning är exempel på företeelser 

som blir allt svårare att ta del av vid global uppvärmning. Här aktiveras dock inte den klimatkoden, dels 

på grund av att vädret i det inzoomade klippet helt plötsligt är soligt och positivt till skillnad från i ”Shell 

layers of the future”, dels på grund av att skidåkaren har en gammal tröja på sig. Det senare indikerar 

dessutom att han är miljömedveten då han varken symboliserar överkonsumtion eller verkar slänga sina 

produkter så fort de fått några år på nacken. Genom användandet av tröjan gör bidrar han snarare till att 

skidåkning och bergsmiljöer, givet att man använder gamla kläder, kan vara en arena för politiskt 

engagemang (se stycke 2.1.1). Det ska dock sägas att naturen simultant framställs som slitsam i detta 

klipp, vilket symboliseras av den smått vilda musiken och en närdbild på skidåkaren som häftigt sliter 

igen sin dragkedja.  
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4.2.7 MEDHJÄLPARE   

Den glada rocklåten dör dock snabbt ut när Houdinis VD återigen är i bild, nu talande om hållbarhet ur 

ett annat perspektiv:  

 

”We also want to make sure that we manufacture it in i perfect location where they’re professional 

at it, but also sustainability-wise, we make it in Europe - so we know that the people who make it 

get decent salaries and have a nice job.” 

 

Här laddas begreppet hållbarhet med ytterligare en dimension – goda arbetsvillkor. Även Europa, som 

geografisk plats, används för att ge mening åt hållbarhet. Kanske hade syntagmen också kommunicerat 

en annan mening om ”Europe” ersatts med Asia. Man skulle kanske således kunna tala om en förstorad 

naturkonstruktion, där även länder och världsdelar ingår. En inköpare på fabriken därefter förklarar 

varför Lettland är ett bra land att producera kläder i:  

 

”If we look at the textile market in general, then Latvia has an advantage of better laws about 

health and safety of workers and environment.”  

 

Lagar och regleringar gör att Lettland, och sannolikt hela Europa enligt VDs citat tidigare, porträtteras 

som ett miljövänligt land och världsdel att tillverka kläder i. Detta då det har ett ”advantage” gentemot 

andra länder, vilket i förlängningen skapar ett semiotiskt motsatspar mellan landet och resten av världen. 

Något diffust blir således fabriken, tillsammans med landet Lettland medhjälpare i narrativet.  

 

4.2.8 MÅNGSIDIGHET  

Nästa sekvens går ut på att vi får följa med en mountainbike-cyklist ner för en våghalsig bana i en 

tillsynes äventyrlig natur (se avsnitt 2.1.1). När vi sedan får se cyklisten i närbild sittandes iklädd en 

Power Houdi i en skog är naturen däremot stillsam, hon säger:  

 

”I use the Power Houdi for a lot of things. For exemple: I never travel without the Power Houdi, 

cause it’s such an allround jacket so I know I can allways use it. If i’m biking, if it’s cold, or just on 

the plane – whenever.” 

 

Den fartfyllda cyklingen, tätt följd av cyklistens tal, konnoterar att tröjan klarar av de flesta miljöer. Detta 

stärks också av cyklistens uppradande av de olika tillfällen hon använder tröjan. Power Houdin är alltså 
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lika mångsidig som naturen på många sätt – både äventyrlig och avkopplande (se avsnitt 2.1.1). Dessa 

konstruktioner av naturen tydliggör således tröjans funktion.  

 

4.2.9 LÖSNING 

Power Houdins mångsidighet figurerar även i nästkommande sekvens. Här förklarar Houdinis VD hur 

den bidrar till lösningen av narrativets konflikt: 

 

If we can shift the market, and shift the way consumers think about their stuff – I think that’s the 

best thing we can do. To have people feel proud about something old that they’ve been wearing 

for a long time, a companion that’s been on their adventures that they can repair instead of 

replacing. If make can help make that shift in society, I think that’s the best thing we can do as a 

company – and that’s why we’re proud of the Power Houdi. 

 

Det är alltså inte bara mångsidighet och slitstyrka i kläder som utgör lösningen på berättelsens konflikt, 

utan även användarens inställning till dem. På så sätt erbjuder lösningen av konflikten både en möjig 

identitetsbyggande process för betraktaren enligt Fuentes teori om naturen som arena för politiskt 

engagemang (2015:202). Både uttrycket ”wearing for a long time” och ”something old” bekräftar vidare  

de egenskaper som filmen rakt igenom beskrivit som Power Houdins karaktärsdrag. Dessa egenskaper 

tangerar också vad Houdini menar är ”the best thing we can do as a company” och framställer på så sätt  

ett köp av en Power Houdi som en bra start för både det egna identitetsbyggandet och naturens 

välmående. 

  

4.2.10 GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

I nästkommande sekvens figuerar samma klättrare som vi såg i filmens introduktionsklipp. Han sitter på 

en bergsavsats iklädd sin Power Houdi och säkerhetsutrustning. En pil pekar på tröjan och informerar 

om att den är 6 år gammal. Personen i fråga bör alltså vara den drömkund som Houdinis VD pratade 

om i avsnitt 4.2.9, som försått vilken förändring samhället måste genomgå. Trots att naturen i bild är 

uppenbart är problematisk läser jag därför in bergsmiljön som en arena för politiskt engegemang (se 

avsnit 2.1.1), att detta är någorlunda rätt tolkning bekräftas också av den drömska musik som spelas i 

bakgrunden. Bergsmiljön har således förändrats från introduktinssekvenserna, mycket tack vare de klipp 

där olika idrottsutövare syns i gamla kläder vilket indikerar en miljömedvetenhet. Ett liknande klipp 

avslutar också filmen, när två skidåkare, i solnedgångsljus, gör sig redo att sätta av nerför ett tillsynes 

perfekt skidåk från en dramatisk bergskam. Även dessa personer, trots miljöns uppenbara risker framstår 
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med hjälp av musik och de tidigare klippens positivitet till att även denna bergsmiljö klingar arena för 

politiskt engagemang på det sätt som Fuentes beskrivit det (se 2.1.1).  
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5 SLUTSATSER & SLUTDISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur användandet av naturen kan skapa en berättelse 

kring en produkt. Ett sätt som detta görs på är hur naturen i båda filmens anslag ger ett dystert intryck, i 

film 1 genom att konstruera naturen som ömtålig, och i film 2 som problematisk. Undersökningen visar 

också att miljöproblem utgör båda filmernas konflikt, varav det i film 1 dessutom tycks röra sig om ett 

klimatrelaterat sådant, vilket tecken som verbet ”keep”, sorgsen musik och användandet av bilder av 

snöiga bergssidor indikerar. I film 2 görs även en intressant iakttagelse med Cox (2013) teori om naming. 

Ordval som ”waste” och ”throw them away” vilka filmen använder för att förklara berättelsens 

motståndare, hyperkonsumtion och slit- och slängprodukter, förstärker konflikten mellan dem och 

Houdini vars projekt att skapa kläder som har en ”sustainable future”. I film 1 definieras motståndarna 

på ett liknande sätt, med hänvisning till den skadliga relationen mellan dagens skalprodukter och den 

hotade miljön. Även här används naming för att förstärka misstanken mot ”andra aktörer” och 

”marknaden” genom benämnandet av deras relation till miljövänlighet som ”inget som helst fokus på 

hållbarhet”.  Studien visar också att konstruerandet av naturen som hotad av miljöovändliga kläder och 

deras tillverkare också bäddar för intressanta projekt Houdini kan genomföra – vilket i båda filmerna 

innebär skapandet av nya klädesplagg. Detta sker både i film 1 och 2.  

 

I narrativets projekt används också naturen för att kommunicera vilka Houdinis medhjälpare är. I film 1 

rör det sig om TEIJIN CO., LTD som via en svårframkomlig snöstorm och ett möte i en liten fjällstuga 

framställs som eldsjälar – totalt i motsats till ”marknaden” och ”andra aktörer”. I film 2 handlar det 

istället om medhjälpare som symboliserar antitesen till konsumtionssamhället. I det senare fallet 

definieras också skogen symbol för hållbart konsumtionsbeteende vilket kan iakttas med Cox teori om 

condensation symbols (2013:71). 

 

Studiens kanske mest intressanta slutsats, som också pekar på orsak och verkan mellan produkt och 

natur, är att naturkonstruktioner används för att förklara produkterna berättelserna cirkulerar kring. Det 

ena sättet detta görs på är att framställa naturen som slitsam respektive mångsidig, vilket förklarar Power 

Houdins slitstyrka och mångsidighet i film 2. Det andra sättet naturen sker i film 1 när Houdinis 

’checklista’ ska förklaras. Här figurerar tyggranar i bild för ge begreppet ”pure”, som används för att 

beskriva återvunnen polyester, en direkt koppling till naturen. Granarna används här på det sätt som Cox 

menar att condensation symbols fungerar – genom de känslor som en ’ren natur’ väcker i oss påverkas 

tolkningen av polyestern som ett rent material. På så sätt sker en typ av re-framing där ett material, som 
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normalt sätt inte kopplas till naturen, tack vare begrepp med semiotisk flexibilitet helt plötsligt kan få det, 

inte helt olikt hur Hansen (2010) beskriver förhållandet mellan fräschör och cigaretter:  

 

”The ability of advertising to forge signification links which convey such key nature-related values 

as freshness and health onto cigarettes and smoking (Williamson 1978) is perhaps one of the 

clearest examples of the semiotic flexibilty and power of uses of nature in advertising.” (Hansen 

2010, 140).  

 

Även begreppet ”lifecycle” som vi känner igen från andra sammanhang där det biologiska kretsloppet 

ska förklaras fungerar på samma sätt. Det ger en bild polyestern av att vara en del av naturen – eller 

åtmindstone ett naturmaterial.  

 

Slutligen kan studien även visa ett annat narrativt fenomen i film 1. Nämligen att desto närmare den 

färdiga produkten berättelsen kommer, desto mer positiv framställs också naturmiljön. Detta hänger i 

hop med orsak-verkan-relationen mellan att de skalplagg som Houdini skapar också är dem som ska 

”keep the great outdoors great”. Naturens definieras på så sätt som tätt sammanknytet med produkten. 

Detta blir tydligt om man jämför introduktionssekvenserna (se avsnitt 4.1.1) och den sista sekvensen i 

film 1. (se avsnitt 4.1.8). I de förra är produkten ännu ej skapad och naturen framställs som ömtålig via 

dyster text och hårt väder i bergsmiljö. I de senare har produkten skapats och naturen presenteras istället 

via en solskensmättad bergssida med lössnö där en skidåkare susar ner i slow motion. I film 2 sker inte 

denna utveckling, kanske för att berättelsen är tydlig med att Power Houdin redan från början finns på 

marknaden. 

 

Just berget som semiotisk symbol är återkommande i film 1 och dess olika framställningar tycks 

symbolisera den dramaturgiska utvecklingen i filmen. Eftersom filmen har ett klimatrelaterad konflikt 

framställs också skidåkning i bergsmiljö som en condensing symbol för klimatförändringar – det är en 

aktivitet som kan försvinna vid global uppvärmning, men också bevaras genom att använda Houdinis 

miljövänliga kläder och åka skidor. I det senare konstrueras således bergsmiljön som en arena för 

politiskt engagemang.  

 

Man kan vidare diskutera på vilket sätt produktfilmerna som uppsatsen behandlat definierar naturen. 

Som jag förklarat förekommer en rad olika naturkonstruktioner i filmerna, och ibland stegras deras 

positiva tonalitet i samband med att marknadsförd produkt färdigställs. Samtidigt förmedlas så pass 
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många naturkonstruktioner att det är svårt att uttala sig om några större trender i filmerna. Vi kan 

däremot se hur vissa naturmiljöer, som berg och skog via produkternas egenskaper blir symboler för 

större skeenden i samhället som klimatförändringar och anti-konsumtion. Att kunna skapa en sådan 

konnotation till en plats, och dessutom placera sin produkt i den, kan ses som ett mäktigt verktyg som 

produktmarknadsföring med hjälp av berättelser kan framkalla. För att återgå till Rowlands (2009) citat 

om berättelsernas förmåga att forma vår uppfattning av världen, ter sig skapandet av sådana platser 

genom marknadsföringsberättelser som ett område redo att forskas mer på, och framförallt i 

produktområden som inte har en likadan koppling till naturmiljön som friluftsprodukter. I en sådan 

studie skulle även denna uppsats teoretiska ramverk kunna användas. Det som då skulle behöva 

utvecklas är att Fuentes förklaringar av de naturkonstruktioner han identifierat, till att även kunna gälla 

andra naturrelaterade branscher som transport och turism. Jag ser nämligen inte hur exempelvis 

problematiska naturer inte även kan skapa relevans för sköna hotellsängar om vi talar om turismstudier, 

eller säkra vinterdäck inom bilbranschen.  

  



Flera sidor av samma berg – naturkonstruktioner när Houdini pratar produkter på Youtube  

 

 

 
 

38 

6 KÄLLFÖRTECKNING 

Litteratur  

 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2., 

[uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2000). Reflexive methodology: new vistas for qualitative research. London: 

SAGE 

 

Budinsky, Jennifer; Bryant, Susan. (2013). ”It’s not easy beeing green”: The Greenwashing of 

Environmental Discourses in Advertising. Canadian Journal of Communication., Vol. 38 Issue 2, p207-226.  

 

Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur 

 

Cox, Robert (2013). Environmental communication and the public sphere. 3. ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE 

 

Fuentes, C. (2015). How green marketing works: Practices, materialities, and images. 

Scandinavian Journal of Management, 31, p192-205. 

 

Ganetz, Hillevi (2012). Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin. Möklinta: Gidlund 

 

Gripsrud, Jostein (2002). Mediekultur, mediesamhälle. 2. uppl. Göteborg: Daidalos 

 

Hansen, Anders (2010). Environment, media and communication. New York: Routledge 

 

Hansen, A. (2002). Discourses of nature in advertising. Communications, 27(4), p499-511. 

 

Hartmann, Patrick; Apaolaza, Vanessa; Alija, Patxi. (2013). Nature imagery in advertising.  

International Journal of Advertising., Vol. 32 Issue 2, p183-210.  

 

McQuail, Denis (2005). McQuail's mass communication theory. 5. ed. London: SAGE 

 



Flera sidor av samma berg – naturkonstruktioner när Houdini pratar produkter på Youtube  

 

 

 
 

39 

Rose, Gillian (2007). Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. 2. ed. London: 

Sage 

 

Strinati, Dominic, An introduction to theories of popular culture, 2. ed., Routledge, London, 2004 

 

Elektroniska källor  

 

Rowland, Robert (2009). The narrative perspective. I Kuypers, Jim A. (red.) Rhetorical criticism 

[Elektronisk resurs] : perspectives in action. Lanham, MD: Lexington Books. s. 117-142 

 

Hemsidor  

 

Houdini. http://www.houdinisportswear.com/se/ [2016-01-04] 

 

Houdini. Vi har inget hållbarhetsarbete. Bara en massa arbete. 

http://www.houdinisportswear.com/se/sustainability [2016-01-04] 

 

Film  

 

An Uncomfortable Truth (2006) [film]. Regissör: Davis Guggenheim. USA: Participant Productions 

 

Cowspiracy (2014) [film] Regissör: Kip Andersen; Keegan Kuhn. USA: Kip Andersen; Keegan Kuhn 

 

Video 

 

Houdini Power Houdi – The Inside Story (2015) [video]. https://www.youtube.com/watch?v=ejvJRJ3eEFk 

[2016-01-04] 

 

Houdini Sportswear – Shell Layers For The Future (2014) [video].  

https://www.youtube.com/watch?v=3CpqhxYq274 

 

 

 


