
 

Diana Vallsten 

Ht 2016 

Examensarbete, 15 hp 
Litteraturvetenskap C, 30 hp 
Handledare: Maria Jönsson 

Djävulen bär Prada – eller sneakers 

Paradigmens utstyrsel och budskap i The Devil Wears Prada 

Diana Vallsten 
 

 

 



 

    

 

 

 

Abstract 

I denna uppsats genomför jag en närläsning av Lauren Weisbergers roman The Devil Wears 

Prada. Syftet är att undersöka kulturella paradigm och koder; hur de upprätthålls eller bryts 

genom betydelsebildande handlingar samt hur de manifesteras i huvudkaraktärens kläder. Min 

utgångspunkt är att det i moderna berättelser finns moraliserande och fostrande budskap till 

kvinnor där den kvinnliga identiteten genomgående kopplas samman med det yttre, såsom kropp 

och kläder. Dessa förhållanden analyseras och synliggörs med hjälp av semiologiska verktyg 

och performativitetsteorin. Jag finner att huvudkaraktärens utveckling på jobbet och dess 

konsekvenser i privatlivet följs av en yttre förvandling, där kläderna fungerar symboliskt för 

rådande paradigm och huvudkaraktärens position till det feminina. Huvudkaraktärens utveckling 

slutar i en ”gyllene medelväg” där hon representerar ”den gyllene medelkvinnan”. Romanen 

skildrar fostrande både inom paradigmens ramar och mot skapandet av det egna subjektet, och 

rymmer därför inläsning av flera olika budskap. 

 

Nyckelord: The Devil Wears Prada, Lauren Weisberger, Andrea Sachs, Judith Butler, 

konnotation, kläder, tecken, paradigm, kultur, genus, kön, femininitet, performativitet. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Lauren Weisbergers bästsäljande roman från 2003 handlar om Andrea Sachs, en ung kvinna 

som nyligen flyttat till New York och drömmer om att skriva för The New York Times. Vägen 

dit är dock lång som nyexaminerad och när hon erbjuds en anställning som Miranda Priestlys 

personliga assistent tackar hon ja, lockad av löftet att ett år på Runway är den snabbaste 

genvägen till vilket annat jobb som helst. Under detta år får läsaren följa Andreas liv och se hur 

anställningen på Runway påverkar henne och hennes omgivning. Samtidigt som det är en 

berättelse om balansen mellan karriär och privatliv är The Devil Wears Prada även en berättelse 

om ideal, identitet och sociala relationer. Jobbet på Runway kommer att handla inte bara om att 

utföra sina arbetsuppgifter, utan även att representera tidningen med hela sin person. För 

Andrea innebär det att ändra sin klädstil, sin kropp och att prioritera Runway över allt annat, 

inklusive relationer till sin bästa vän, sin partner och sin familj. 

     Att stort fokus ligger på just Andreas yttre, hennes kropp och kläder, är ingen slump. 

Kvinnor har historiskt ofta förknippats med det kroppsliga, med köttet och könet, i motsats till 

män som förknippats med intellektet, förnuftet och själen. Sådana motsatser kallas dualismer 

eller dikotomier och går att spåra så långt som till antiken. Mer om uppfattningar om manligt 

och kvinnligt genom tiderna går att läsa om i Åsa Bergenheims essä "Den aktive mannen och 

den passiva kvinnan" från 1997.1 I sin feministiska klassiker Det andra könet skrev de Beauvoir 

1949 om den passiva roll som det kvinnliga könet tilldelats i det mansstyrda samhället.2 Även 

Luce Irigaray och Lilian Munk Rösing var inne på ett liknande spår, men istället för den 

klassiskt binära könsindelningen menar de att kvinnan är det enda könet – eftersom mannen 

kulturellt utgör standarmänniskan.3 

     Men den binära kategoriseringen av kön och det dualistiska skapandet av könsidentiteter 

finns även i modern tid, på 2000-talet. Aktuella debatter idag behandlar frågor som slut-

shaming, objektifiering och bröst-tabun.4 Med detta i bakgrunden väcktes mitt intresse att 

undersöka vilka budskap gällande kvinnors klädsel som finns i modernt berättande. 

                                                 
1 Åsa Bergenheim. ”Den aktive mannen och passiva kvinnan”. I Mot halva makten - elva historiska essäer om 

kvinnors strategier och mäns motstånd, Ingrind Hagman (red.), 14-36. SOU 1997: 113. 

Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm: Gotab. 
2 Simone de Beauvoir. ”Kvinnans situation och karaktär”. I Det andra könet, 698-728. Stockholm: AWE/Geber, 

1986. 
3 Lilian Munk Rösing. ”Könet är 2 kön. Om Luce Irigaray.”. I Kvinnovetenskaplig tidsskrift, 27-42. 2002:4. 
4 Slut-shaming: Skambeläggande och bestraffande av kvinnor som betett sig eller klätt sig på ett sätt som i den 

aktuella kontexten ansetts vara sexuellt utmanande. Ett fenomen som uppmärksammats i debatten gällande slut-

shaming är frågor om och kommentarer gällande våldtäktsoffers klädsel. Objektifiering: Handlingar som reducerar 
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1.2. Syfte och utgångspunkter 

Mitt syfte är att undersöka kulturella paradigm och koder – hur de upprätthålls eller bryts genom 

betydelsebildande handlingar samt hur de manifesteras i huvudkaraktärens kläder – i romanen 

The Devil Wears Prada. Min utgångspunkt är att det i moderna berättelser finns moraliserande 

och fostrande budskap till kvinnor där den kvinnliga identiteten genomgående kopplas samman 

med det yttre, såsom kropp och kläder. Utifrån mitt syfte har jag valt scener ur romanen att 

genomföra en närläsning på med hjälp av begrepp från semiologi och Judith Butlers 

performativitetsteori vilka presenteras i kapitel 3. 

     Innan jag går vidare vill jag kort utreda min användning av begreppet paradigm. 

Ursprungligen myntades begreppet av Thomas Kuhn och syftar på ”det mönster som styr 

vetenskapligt tänkande” och ”anger implicit hur forskningsobjektet skall förstås, vilka teorier, 

metoder och observationer som är relevanta och riktiga samt kriterier för god vetenskap”.5 I 

denna uppsats används dock begreppet för att beskriva kulturella ordningar eller regler som 

följer särskilda värderingar. Den senare definitionen kommer från semiologin och presenteras 

närmare i kapitel 3, tillsammans med övriga begrepp. 

 

1.3. Material och urval 

Anledningen till att jag valt att göra denna studie på The Devil Wears Prada är dess tydlighet 

gällande kläder som tema och kvinnor som den tilltänkta målgruppen. Jag har även vägt in dess 

status som bästsäljande roman till dess fördel i mitt val av material för att öppna upp för framtida 

studier om budskap till den breda läsargruppen ”kvinnor”. En nackdel med romanen är att det, 

med utgivningsåret 2003, är tveksamt om den kan räknas som aktuell. Innan jag påbörjade 

studien övervägde jag därför att istället arbeta med en av böckerna i Bridget Jones-serien, i 

samband med premiären av Bridget Jones Baby, men just tydligheten i The Devil Wears Prada 

avgjorde mitt slutgiltiga val av undersökningsmaterial. Huvudpersonen Andrea Sachs 

utveckling på jobbet och dess konsekvenser i hennes privatliv beskrivs parallellt med hennes 

yttre, klädmässiga utveckling, vilket möjliggör en gripbar analys av förhållandena däremellan.6 

Att båda alternativen räknas till den så kallade Chick Lit-genren är ett medvetet val från min 

                                                 
personer till passiva föremål, ofta för andras välbehag. Bröst-tabu: Hur bröst på feminint tolkade kroppar 

uteslutande behandlas som sexuella och privata kroppsdelar vilka bör skylas, i motsats till bröst på maskulint 

tolkade kroppar. 
5 Nationalencyklopedin, paradigm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/paradigm (hämtad 2017-01-

08). 
6 Med betoning på gripbar. En C-uppsats omfattning är trots allt begränsad och i syfte att undersöka kläder är det 

därför praktiskt med ett material som behandlar temat i direkt mening. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/paradigm
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sida då det är en genre som huvudsakligen riktar sig till, och därmed innehåller budskap riktade 

till, kvinnor. 

     Jag har delat in min analys i 5 faser utifrån Andreas utveckling genom berättelsen och valt 

ut citat från scener som jag finner är representativa för respektive fas. Då The Devil Wears 

Prada är en relativt lång roman med många teman har jag behövt välja bort flera intressanta 

aspekter av berättelsen för att studien ska passa detta arbetes omfattning. Några teman som jag 

har fått välja bort är klass, ras, sexualitet och kropp (smalhet). I ett större arbete skulle därför 

ett intersektionellt perspektiv passa bättre. Jag har även fått välja bort delar av berättelsen som 

hade kunnat vara användbara i denna analys, till exempel relationen till kollegan Emily eller 

det tillfälliga kärleksintresset Christian. Om det i min genomgång av scenerna upplevs svårt att 

få en tydlig bild av intrigen är det av denna anledning. 

     Även om min undersökning i första hand inte handlar om språket har jag valt att läsa boken 

på originalspråk, det vill säga engelska, med risken att vissa språkliga nyanser går förbi mig 

som inte har engelska som modersmål. Jag har utifrån mina språkliga kunskaper gjort 

avvägningen att sådana nyanser påverkar arbetet mindre än vad tolkningsskiktet i en 

översättning hade gjort. 

      

1.4. Disposition 

Kapitel 2 är en övergripande forskningsöversikt. I kapitel 3 redogör jag för aktuell teori samt 

skriver kort om mitt tillvägagångssätt. Kapitel 4, närläsningen, har 5 avsnitt som i sin tur är 

indelade efter scenerna. I kapitel 5 förs en slutdiskussion, och i det sista kapitlet – kapitel 6 – 

reflekterar jag över arbetet. 
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2. Forskningsöversikt 

Relevant forskning går att finna inom en rad olika vetenskapliga discipliner och ämnen som 

kultur- och medievetenskaper, historia, sociologi och genusvetenskap, och görs inte sällan 

tvärvetenskapligt, varför det är näst intill omöjligt att göra en heltäckande forskningsöversikt. 

Därför har jag istället valt att skriva en väldigt övergripande forskningsöversikt och låta den 

fungera som en överblick av vilken slags forskning som finns om mitt och andra närbesläktade 

ämnen. För att ytterligare smalna av min sökning har jag begränsat mig till studier från 1990-

talet och framåt.  

     Till att börja med finns en uppsjö av studier om kläder i litteratur, exempelvis hos specifika 

författare, under en särskild tidsperiod eller i en genre. Några avhandlingar skrivna inom detta 

område är Tomoko Kuribayashis The desire for transformation a study of the significance of 

clothes in Atwood's fiction från 1988, Rhonda Sanfords "Dress optional"? The discourse of 

clothes in the novels of Barbara Pym från 1993, Elaine Arvan Andrews The physiognomy of 

fashion: Faces, dress, and the self in the juvenilia and novels of Charlotte Brontë från 2004 och 

Katie Arosteguy The clothes do make the woman: The politics of fashioning femininity in 

contemporary American Chick Lit, 2009. Det finns även studier om användningen av kläder i 

fler medier än litteratur, till exempel 'Fashion in Fiction: Text and Clothing in Literature, Film 

and Television' av (red.) Peter McNeil, Vicki Karaminas and Catherine Cole, 2009. Vidare finns 

det en hel del forskning om media riktad till kvinnor, så kallad Chick Culture, som inte 

fokuserar på kläder specifikt. Exempel på sådana avhandlingar är Vivian Ruizs Of Bridgets, 

Rebeccas, and Carries: Chick culture defines woman från 2011, Laura Gronewolds Chick lit 

and its canonical forefathers: Anxieties about female subjectivity in contemporary women's 

fiction från 2012 och Jennifer Woolstons "Chicks with bics": Examining contemporary chick 

lit and embedded feminist cultural commentary, 2014. Ett närbesläktat område är 

flickforskningen med avhandlingar som Fanny Ambjörnssons I en klass för sig. Genus klass 

och sexualitet bland gymnasietjejer, 2004, och Maria Margareta Österholms Ett 

flicklaboratorium i valda bitar : skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, 2012. 

     Arbeten som inspirerat mig i början av min arbetsprocess är Eva Blombergs Vill ni se en 

stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953, Kekke Stadins Maktens män bär 

rött. Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder och Louise Wallenbergs 

text ”Representation” i Film och andra rörliga bilder – en introduktion. Blombergs studie 

handlar om filmstjärnornas roll i samtiden och utifrån frågor som ”Hur framställdes stjärnor i 

text och bild?” och ”Vad säger dessa bilder om texter om dåtidens föreställningar om relationen 
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mellan könen, och inom könen, hur de borde se ut och vara?” diskuteras den pågående 

kopieringsprocessen, som exempelvis Ronny Ambjörnsson har skrivit om, som i grunden 

handlar om identitetsskapande genom det yttre.7 Stadin undersöker, med utgångspunkten att det 

yttre har minst lika stor betydelse för män som för kvinnor om än på olika sätt, hur 

föreställningar om manlighet och mäns framträdande har sett ut historiskt – från renässansen 

till 2000-talet. Hon menar att kläder särskilt idag är av stor vikt för framställningen av 

manligheter och att klädernas roll varierar i olika sammanhang.8 Wallenbergs artikel diskuterar 

filmens ”könsuppfostringsteknologi”, med hänvisning till Teresa de Laurentis ”könsteknologi”, 

och hon menar att film har en fostrande funktion som lär oss att ”naturligt” framställa kön 

genom exempelvis genrer och stereotyper.9 Hon presenterar tre läsningar av filmen Gentlemän 

föredrar blondiner: en föredragen läsning, en omläsning och en motläsning. Med läsningarna 

vill Wallenberg visa att queerhet inte är något som enbart finns i särskilda queera genrer, utan 

finns inneboende i alla filmer och texter.10  

     Slutligen vill jag även kort redogöra för forskningen om The Devil Wears Prada. Om 

romanen specifikt finns Gabrielle Olyas avhandling The devil runs “Vogue”: Miranda Priestly, 

Anna Wintour and the demonized fashion editor-in-chief journalism, 2011. Några avhandlingar 

där The Devil Wears Prada behandlats är Leanne McWatters Heroines of the office: Chick lit's 

representations of the contemporary woman at work från 2011, Laura Gronewolds Chick lit 

and its canonical forefathers: Anxieties about female subjectivity in contemporary women's 

fiction från 2012, Jedidiah N Baileys Examining the Theoretical Consequences of a Post-

feminist Media Culture från 2014 och Yoo Mi Chins From Cultural Studies to Global 

Citizenship Education: South Korean Millennial Women’ Confucian Reception of Hollywood’s 

Romantic Comedy, 2016. Som det framgår av denna lista rör forskningen om The Devil Wears 

Prada främst det genusvetenskapliga området med studier av framställningar av karriärkvinnor 

och det kvinnliga subjektet, samt för kulturella studier. Det har även skrivits vetenskapliga 

artiklar om romanen, däribland ”If You Like the Devil Wears Prada the Book, Will You also 

Enjoy the Devil Wears Prada the Movie? A Study of Cross-Domain Recommendations” av 

Pinata Winoto och Tiffany Tang i New Generation Computing, 2008 och ”Backlash: From Nine 

To Five to The Devil Wears Prada” av Lilian Calles Barger i Women’s Studies, 2011. 

                                                 
7 Eva Blomberg. Vill ni se en stjärna? Kön kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953. Lund: Nordic Academic 

Press, 2006, 12, 26, 34. 
8  Kekke Stadin. Maktens män bär rött. Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder. 

Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2010, 16. 
9 Med citat från Judith Butler. 
10 Wallenberg, Louise. ”Representation”. I Film och andra rörliga bilder – en introduktion, Koivunen, Anu (red.), 

144-156. Stockholm: Raster förlag, 2008, 144-156. 
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3. Teori, begrepp och tillvägagångssätt 

3.1. Semiologi  

Begreppet semiologi myntades av språkteoretikern Ferdinand de Saussure och betyder 

teckenlära. Saussure beskrev ett tecken som en helhet bestående av två delar: ett materiellt 

uttryck och ett immateriellt innehåll vilka förbinds med hjälp av en viss regel, kod eller 

konvention. Dessa regler, koder och konventioner är ofta outtalade och bildas genom vanan hos 

en grupp språkanvändare. Lingvisten Louis Hjelmslev utvecklade sedan Saussures strukturella 

lingvistik och introducerade begreppen denotation och konnotation som skiljer ett teckens 

betydelsenivåer (uttryck och innehåll). Detta möjliggör analyser utifrån aktuell kontext. Då 

tecknets uttryck och innehåll inte har någon egentligt fast förbindelse varierar dess betydelse 

beroende av aktuellt sammanhang. Exempelvis kan kläder som i en tid har positiva 

konnotationer i en annan tid konnotera något töntigt. Konnotationer liknar på många sätt 

associationer, men är ”kulturellt etablerade och kodifierade” 11  istället för individuella och 

personliga. Med vissa konnotationer kan ett uttryck användas som en symbol.12 

     Litteratur- och konstforskaren Roland Barthes utförde under sina verksamhetsår en rad 

semiotiska textanalyser, bland annat om förhållandet mellan denotation och konnotation. I 

Mytologier skriver Roland Barthes om den moderna myten, ett kommunikationssystem där allt 

betydelsebärande är ett yttrande. Myten består av tre nivåer: det betecknande, det betecknade 

och tecknet. Jag använder dock denotation/konnotations-systemet samt begreppen kod och 

paradigm istället för Barthes myt-system. Intressant för mig är Barthes koppling av mytologin 

med semiologi och ideologi: semiologi som en vetenskap bestående av former i sitt studerande 

av betydelse oavsett innehåll, och ideologi i studiet av idéer som tagit en viss form. Barthes 

talar om språk-objekt (det språksystem som myten använder för att skapa ett eget system) och 

meta-språk (det språk som används för att tala om språk-objekt). Med hjälp av meta-språk blir 

semiologiska studieobjekt till tecken som kan behandlas lika oavsett form, exempelvis text och 

bild, vilket eliminerar gränser både mellan olika medier och mellan konst och kultur.13    

     Det sista begreppet som jag använder är paradigm, som också är en slags underförstådd 

regel. Gripsund använder sig av grammatikens syntagm-begrepp och en restaurangmeny för att 

förklara paradigm:  

 

                                                 
11 Jostein Gripsrud. ”Semiotik: tecken, koder och kulturer” i Mediekultur – mediesamhälle. Göteborg: Daidalos 

AB, 2011, 3:e uppl. 149. 
12 Ibid, 146ff. 
13 Roland Barthes. Mytologier. Uddevalla: Bo Cavefors Bokförlag, 1966, 205ff. 
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Menyn är strukturerad enligt en kulturellt bestämd ordningsföljd för de olika rätter som ingår 

i en anständig måltid: förrätter, huvudrätter, ostar och desserter. Denna ordningsföljd kan 

betraktas som en kulturspecifik syntagmisk kod. Den som kräver att få rätterna serverade i 

omvänd ordning kommer i bästa fall att mötas av höjda ögonbryn hos servitörerna (och de 

andra restauranggästerna). 

   Till varje element i den syntagmiska koden hör paradigm utifrån vilka man kan göra val. 

Allt passar inte som förrätt, och det som passar på denna plats i måltidssyntagmet kan man 

inte återfinna inom dessertparadigmet. Det förhåller sig likadant med exempelvis klädesplagg 

[…]14 

 

Paradigmen blir kulturella symptom vilka genom symptomala läsningar kan diagnostisera 

exempelvis det samhälle och de värderingar vederbörande är del av.15 Utifrån det skulle man 

kunna kalla min undersökning en symptomal läsning, men eftersom jag själv kombinerar 

teoretiska verktyg från olika vetenskapsfält nöjer jag mig med benämningen ”närläsning”. 

 

3.2. Performativitet 

Judith Butler skriver i ”Subversiva kroppsakter” om förhållandet mellan kön och genus, 

genuskonstruktionens performativa karaktär samt hur den kan ruckas med avstamp i Simone de 

Beauvoir, Monique Wittig, Michel Foucault m.m. Butler opponerar sig mot dualismen 

kön/genus, som är nära förbunden med dualismerna kropp/själ och natur/kultur. Butler menar 

att kön liksom genus är kulturellt konstruerat: genom betydelsebildande handlingar ges 

intrycket att det existerar en naturlig kärna som genus bygger på. Genom en konstruerad 

uppfattning om sammanhållning mellan kropp, genus och sexualitet döljs de genusbrott som 

sker i olika sammanhang. 16 Det är dessa genusbrott som visar könets och genusets bräcklighet. 

Kön/genus finns inte i sig, utan måste ständigt göras för att upprätthållas: 

 

Sådana handlingar, åtbörder och iscensättningar är, så som de vanligtvis konstrueras, 

performativa i den meningen att det väsen eller den identitet som de annars påstår sig uttrycka 

är uppfinningar gjorda och bevarade genom kroppsliga tecken och andra diskursiva medel. 

Att den genusbestämda kroppen är performativ tyder på att den inte har någon annan 

ontologisk status än de olika akter som bildar dess realitet.17 

                                                 
14 Barthes, 165.  
15 Gripsund, 167. 
16  Judith Butler. ”Subversiva kroppsakter” (1990). I Feminismer, Lisbeth Larsson (red.), 147-176. Lund: 

Studentlitteratur. 1996.167ff. 
17 Ibid, 170f. 
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Ett exempel på en akt som visar detta är dragshowen, där gränserna mellan kropp, kön, genus 

och sexualitet förskjuts. I dragshowens framställning av en sammanhållen kvinnlig identitet 

avslöjas också dess bräcklighet och tillfällighet. 

 

Om aktörens anatomi redan skiljer sig från aktörens genus, och båda dessa skiljer sig från det 

genus som föreställs, så pekar denna föreställning på en dissonans inte bara mellan kön och 

föreställning utan även mellan kön och genus och mellan genus och föreställning. […] Genom 

att imitera genus avslöjar dragshowen implicit den imitativa strukturen hos genus självt – 

liksom dess tillfällighet.18 

 

Medan dragshowen kan ses som en parodi på ordinarie genus menar Butler att den snarare är 

en parodi på föreställningen att det överhuvudtaget skulle finnas något original – ett original 

som i praktiken är ett ouppnåeligt ideal. Många frågar sig nog hur det då kommer sig att vi 

fortsätter reproducera ordningen bakom dessa ideal; det är här betydelsebildandet kommer in. 

Butler tar hjälp av Foucaults Övervakning och straff där han undersöker utvecklingen i 

fängelsefångars beteende. Foucault finner att den främsta strategin mot fångarna inte sker 

genom ”att undertrycka deras begär utan att tvinga deras kroppar att ge mening åt den 

förbjudande lagen som vore den deras väsen, stil och nödvändighet.” Men Butler skriver även, 

utifrån Wittigs uppfattning av förhållandet mellan kön och genus, att ”som överlevnadsstrategi 

inom tvingande system är genus således en föreställning som är förbunden med klara 

straffåtgärder. Skilda genus är en del av det som ”humaniserar” individerna inom den moderna 

kulturen; vi bestraffar faktiskt regelbundet dem som inte utfört sitt genus rätt.”19 Det finns alltså 

två huvudsakliga orsaker till det fortsatta reproducerandet av kön/genus genom 

betydelsebildande handlingar: meningsskapande och straffåtgärder. 

 

3.3. Tillvägagångssätt 

I min analys av The Devil Wears Prada kombinerar jag semiologin och performativitetsteorin 

för att undersöka rådande paradigm. Därigenom vill jag synliggöra värderingar och budskap i 

romanen riktade till kvinnor. Kläderna utgör tecken vars symboliska betydelse varierar 

beroende av kontext. Genom att undersöka hur och vilken mening kläderna – som är symboler 

                                                 
18 Butler, 172. 
19 Ibid, 169ff, citat 169 och 174. 
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för paradigmen – ges kan jag analysera paradigmens performativa karaktär och klädernas roll i 

skapandet av femininitet. 
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4. Närläsning  

4.1. Fas 1: Första mötet 

De första kapitlen i romanen handlar om Andreas första tid på Runway. Efter arbetsintervjun 

åker chefen Miranda bort och Andrea får en ”mjukstart” på tidningen. Denna period visar främst 

på Andreas främmandeskap för Runway-världen och vice versa. Eftersom jag fokuserar på 

utvecklingen som sker genom berättelsen begränsar jag mig till det absolut första mötet mellan 

Andrea och Runway, det vill säga intervjun, från denna fas. 

 

4.1.1. Intervjun, kapitel 2 

När Andrea kommer in till kontoret för intervjun slås hon av personalens utseende; alla hon 

möter är utmärkande attraktiva och välklädda. Runway-personalen granskar i sin tur Andrea 

ingående. 

 

   As if on cue, Knockout Girl swept in to escort me to Miranda’s office. It was only a thirty-

second walk, but I could sense that all eyes were on me. They peered at me from behind the 

frosted glass of the editor’s office and from the open space of the assistant’s cubicles. A beauty 

at the copier turned to check me out, and so did an absolutely magnificent man, although he 

was obviously gay and intent on examining only my outfit. Just as I was about to walk through 

the doorway that would lead me to the assistants suite outside of Miranda’s office, Emily 

grabbed my briefcase and tossed it under her desk. It took only a moment for me to realize 

that the message was Carry that, lose all credibility.20 

 

Redan här kopplas kläderna med femininitet. Den man som, likt andra på arbetsplatsen, 

granskar Andreas kläder utgör genast en avvikelse där hans fysiska kön inte anses stämma 

överens med bilden av ett manligt genus. Nyckeln ligger i meningens ”although”; han är en 

absolut magnifik man om än uppenbarligen gay. Meningsbyggnaden tyder på att det finns en 

motsättning mellan ”man” och ”gay”, där mannens klädintresse är det som avgör 

kategoriseringen. Runway-kvinnornas yttre ger inte upphov till några dylika kommentarer, 

eftersom kvinnornas klädintresse inte utgör något kodbrott. Notera att berättarperspektivet är 

Andreas, innan hon själv anställts på Runway, varför dessa observationer talar om de kulturella 

paradigm hon har med sig sedan tidigare. I Andreas imponerade blick på Runway-kvinnorna 

                                                 
20 Lauren Weisberger. The Devil Wears Prada. London: HarperCollins. 2003. 21. 
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finner jag att Andreas ideal-bild av femininitet inte är motsatt med den på Runway. Andreas 

portfölj kan därför ses som ett tecken på hennes brist på femininitet. 

 

4.2. Fas 2: Första anpassningen 

Mjukstarten på Runway tar abrupt slut när Miranda återinfinner sig på kontoret. Andrea tar 

beslutet att anpassa sitt yttre dels för att överhuvudtaget behålla sitt jobb, och dels för att göra 

arbetsdagarna uthärdliga. I samband med denna anpassning blir pojkvännen Alex besviken, då 

han känner sig bortprioriterad i relation till Andreas nya jobb. 

 

4.2.1 Miranda kommer tillbaka, kapitel 8 

Scenen då avdelningen meddelas att Miranda är på väg tidigare än förväntat beskrivs som 

kaotisk. Fokus ligger på två saker: 1) göra i ordning själva avdelningen så att den uppfyller 

Mirandas krav, och 2) göra i ordning sig själva, det vill säga sitt smink och sina kläder. Båda 

delarna beskrivs parallellt – det tycks inte finnas någon prioriteringsordning utan båda är lika 

viktiga.  

 

Assistants were frantically straightening clothes on the racks that lined the halls, and editors 

were racing into their offices, were I could see one changing from her kitten-heeled shoes to 

four-inch stilettos while another lined her lips, curled her lashes, and adjusted her bra strap 

without so much as slowing down.21 

 

Andrea har hittills enbart burit sina egna kläder till jobbet, men nu måste hon byta skor: 

 

   ’Remember to change your shoes!’  

I stopped dead in my tracks and looked down. I was wearing a pair of funky street sneakers, 

the kind that weren’t designed to do anything but look cool. The rules of dress – unspoken 

and otherwise – were obviously relaxed when Miranda was away, and even though every 

single person in the office looked fantastic, each was wearing something they would swear 

up and down that they’d never, ever wear in front of Miranda. My bright, red, mesh sneakers 

were a prime example.22 

 

                                                 
21 Weisberger. 106. 
22 Ibid. 110. 
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Förberedelserna vid Mirandas återkomst är en central händelse i berättelsen. Från det att Andrea 

får veta att Miranda är på väg till det att Miranda anländer passerar inte mer än 10-15 minuter, 

ändå ägnas flera sidor åt att beskriva händelseförloppet i detalj. Dels är det här Andreas 

förändring påbörjas, och dels beskrivs klädkodens natur i denna scen. Man skulle kunna tänka 

sig att klädkoden på Runway handlar om att bära moderiktiga kläder, som Andrea inte har koll 

på (ännu), men det verkar inte riktigt vara så enkelt. Förutom Andrea har alla på Runway ett 

stort intresse för mode och klär sig därefter, ändå används plagg som faller utanför Mirandas 

ramar. Runways standard är ett ideal som är ouppnåeligt men möjligt att imitera och det är nu 

dags för Andrea att lära sig denna imitationsakt. 

 

4.2.2. Klädbytet, kapitel 9 

I nästa kapitel berättar Andrea mer om sin anpassning till klädkoden. Efter tre månader på 

Runway tar hennes ork att stå emot slut samtidigt som jobbet står på spel, vilket gör att Andrea 

väljer att anpassa sin garderob. 

 

Twelve miserable long weeks of being looked up and down from hair to shoes each and every 

day, and never receiving a single compliment or even merely the impression that I had passed. 

Twelve horrifically long weeks of feeling stupid, incompetent, and all-around moronic. And 

so I decided at the beginning of my fourth month (only nine more to go!) at Runway to be a 

new woman and start dressing the part. […] Until that point, putting on clothes had been the 

most stressful part of an already really lousy morning routine.23  

 

Men det är inte ett beslut som Andrea tar helt självmant: 

 

Why fight it? I asked myself. Simply wearing their clothes wouldn’t necessarily mean I was a 

total sellout, would it? And besides, the comments on my current wardrobe were becoming 

more frequent and vicious, and I had begun to wonder if my job was at risk. […] 

   ’What’s this?’ I’d asked, unzipping the garment bag. 

   ’This, Andy, is what you should be wearing if you don’t want to get fired.’ He smiled, but 

he wouldn’t look at me in the eye.24 

 

Det finns en poäng i att kravet på klädbyte kommer tre månader in i Andreas närvaro på 

Runway. Medan hotet om att förlora sitt jobb pressar henne att förändras, har klädbytet vid detta 

                                                 
23 Weisberger. 129. 
24 Ibid. 131. 
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läge även fått egen mening för Andrea: att slippa stressen över sina kläder. Med tre avklarade 

månader har hon även avtjänat nästan en tredjedel av tiden som krävs för drömyrket (ett år på 

Runway är en genväg till vilket jobb som helst). Att Andrea ställer sig i ledet och upprätthåller 

arbetsplatsens klädkod är också en nödvändighet för att Runways paradigm, att Runway står 

över allt annat, inte ska falla. Att anpassa sig efter Runway innebär dock även att bryta de 

paradigm som Andrea har med sig sedan innan, vilket framgår i oron för att vara en ”sellout”. 

Hon känner med andra ord en oro för att ”sälja ut” sig till Runway, men vad betyder det? 

Eftersom Andrea är på Runway med sitt drömyrke som mål och hon i den kontexten faktiskt 

har goda skäl att anpassa sina kläder, kan man tänka sig att oron hon känner egentligen handlar 

om vad andra (familj och vänner) ska tycka. Eftersom Andrea känner en press att anpassa, eller 

inte anpassa, sina kläder efter befintliga idéer om rätt och fel är båda sidorna i någon mån 

tvingande. Samtidigt som Andrea korrigerar eller döljer ett kodbrott ger hon upphov till nya, 

men i en annan kontext. 

 

4.2.3. Baren, kapitel 9 

En dag hör vännen Lily av sig till Andrea och föreslår att de hyr en lägenhet ihop. Lily får inte 

bo kvar i sin nuvarande lägenhet och Andrea är inneboende hos människor hon knappt känner. 

Andrea tycker att det låter som en bra idé och bjuder med sin pojkvän Alex för att fira ute på 

krogen samma kväll. De kommer överens om att Lily och Alex går i förväg så skyndar sig 

Andrea när hon är färdig på jobbet, men denna kväll skickar Miranda ut Andrea på ett extra 

uppdrag (att köpa basilika) och Andrea blir sen. Vi är fortfarande i kapitel 9 och Andrea har 

nya kläder. 

 

   I kissed Alex and sat down next to him. 

   ’Don’t you look hot today!’ he said, eyeing my Prada outfit appreciatively. ’When did this 

happen?’ 

   ’Oh, today. Right around the time it was all but spelled out that if I didn’t fix my look I 

might not have a job anymore. Pretty insulting stuff, but I have to say, if you’ve got to put 

something on every day, this stuff isn’t half bad.25 

 

Det är första gången de ser Andrea moderiktigt klädd och reaktionerna är positiva gällande 

hennes nya look, men Alex verkar besviken över att Andrea kommit sent. De har en diskussion 

där han ifrågasätter att det skulle vara Andreas uppgift att köpa basilika till Miranda på kvällstid 

                                                 
25 Weisberger. 172. 



 

14 

 

och uttrycker oro för Lilys alkoholintag (hon är redan full när Andrea kommer) innan Alex 

meddelar att han måste gå. 

 

   ’I hate to be a buzz-kill, but I really have to get home,’ Alex said, pushing my hair back 

behind my ear. ’Will you be OK with her?’ 

   ’You have to leave? Already?’ 

   ’Already? Andy, I’ve been here watching your best friend drink for the past two hours. I 

came to see you, but you weren’t here. And now it’s almost midnight, and I still have essays 

to correct.’ He said it calmly, but I could see that he was upset.26 

 

I detta stadium har Andreas nya kläder positiva konnotationer både på jobbet och i privatlivet, 

men det är inte en slump att pojkvännen Alex känner sig sviken av henne samma dag som 

klädbytet. Märkeskläderna kommer i den privata kontexten att symbolisera en förändring i 

Andrea som innebär nya prioriteringar där familj och vänner inte alltid kommer före jobbet. 

 

4.3. Fas 3: Paradigmskifte 

Snart utvecklas Andreas intresse för kläderna till mer än bara ett redskap för att klara arbetet. 

Parallellt med det växande intresset för kläder förskjuts även Andreas prioriteringar. 

Framgångar på jobbet, och i modevärlden, följs av besvikelser hos familj och vänner 

(pojkvännen Alex och vännen Lily). Andrea befinner sig i ett mellanläge där hon bryter mot 

koder både i privat- och arbetslivet, men medan hon rör sig nedåt privat går statusen på arbetet 

upp. 

 

4.3.1. Flytten, kapitel 11 

Efter att de bestämt att flytta ihop ger Lily sig ut på lägenhetsjakt och hittar snart ett bra 

alternativ. Under visningen av lägenheten ringer hon återigen Andrea, som inte kan närvara på 

grund av jobbet, men mitt i samtalet närmar sig Miranda: 

 

[Lily, ang. att tacka ja till lägenheten] So, can I do it?’ 

  [Andrea] I was silent. I wanted to talk, but Miranda was inching her way back to her office 

as she upbraided the public events coordinator in front of everyone. She was in a wicked 

mood, and I’d already had enough for one day. The girl she was currently abusing had her 

head hung in shame, cheeks bright red, and I prayed for her own sake that she wouldn’t cry. 

                                                 
26 Weisberger. 174. 
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   ’Andy! This is fucking ridiculous. Just say yes or no! It’s bad enough that I have to cut class 

today and you can’t so much as leave work to come look at this place, but you can’t even 

bother to say yes or no? What am I –’ Lily had reached her breaking point and I totally 

understood, but there was nothing I could do except hang up on her.27 

 

Lily blir upprörd och vill inte prata med Andrea när hon ringer tillbaka från hissen, på väg att 

köpa en glass åt Miranda. Andrea ringer igen efter jobbet, vid midnatt, och Lily meddelar att 

lägenheten är deras. Andrea vill träffas för att fira men Lily är fortfarande arg och stannar 

hemma. Andrea ringer då Alex, men även han är upptagen den kvällen.  

 

   ’Listen, any other night that’d be great, but tonight is definitely just a guys’ night.’ 

   ’Oh, sure, OK. I was going to meet Lily to celebrate the new apartment, but we, uh, sort of 

got in a fight. She doesn’t understand why I can’t really talk from work.’ 

   ’Well, Andy, I have to say, sometimes I don’t totally understand, either. I mean, I know 

she’s a tough lady – trust me, I do – it just seems that you take everything pretty seriously 

when it comes to her, you know?’ He sounded like he was trying very hard to keep his tone 

accommodating and nonconfrontational. 

   ’Maybe that’s because I do!’ I shot back at him, pissed of at him for not wanting to see me 

and not begging me to go out with his friends and for taking Lily’s side even though she had 

a point and so did he. ’It is my life, you know? My career. My future. What the hell am I 

supposed to do? Treat it like a joke?’28 

 

Andrea har prioriterat arbetslivet framför privatlivet så pass mycket att Lily och Alex börjar 

vända sig från henne. Allteftersom hon fortsatt handla i enlighet med Runway blir besvikelserna 

utanför tidningen allvarligare. 

 

4.3.2. Samtalet, kapitel 12 

I följande kapitel sker ytterligare en bortprioritering av pojkvännen, parallellt med en 

beställning av nya kläder. När Andrea först började ändra sin klädstil fick hon kläder från 

garderobsrensningarna och deras funktion var huvudsakligen att behålla jobbet och underlätta 

situationen på arbetsplatsen. Snart väcks dock ett egenintresse för, och kanske till och med 

begär efter, kläderna. Hon börjar töja på sin moral för att få tag på nya plagg: 

 

                                                 
27 Weisberger. 200. 
28 Ibid. 202f. 
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Occasionally I’d find a tank top or an oversized jacket I could keep, but the fact that everything 

was in a size zero was a bit of a problem. […] A few clicks on eBay or perhaps a little visit to 

one of the upscale consignment shops on Madison Avenue, and my salary all of a sudden 

wasn’t so depressing. Not stealing, I rationalized, simply utilizing what was available to me.29 

 

Denna beställning gjordes under en arbetsdag när Miranda var utomlands och ringde in till 

kontoret vid behov av hjälp (hon är ännu mer krävande när hon är utomlands än när hon är inne 

på kontoret). Tidigare den dagen hade Andrea fått ett meddelande från pojkvännen Alex som 

ville att hon skulle höra av sig halv fyra, vilket hon kom ihåg först vid arbetsdagens slut: 

 

In the frenzy of all the calls that had produced such anxiety, such panic, from across an ocean, 

I had forgotten to take thirty seconds out of my day and call Alex when he’d asked me to. 

Simply up and forgotten to do something so simple for someone who never seemed to need 

anything from me.30  

 

Andrea ringer upp Alex och följande konversation äger rum. 

 

   ’Hi,’ he said, knowing it was me from the caller ID. ’How was your day?’ 

   ’Whatever, usual. Alex I’m sorry I didn’t call you at three-thirty. I can’t even get into it – 

it’s just that things were so crazy here, she just kept calling and–’ 

   ’Hey, forget it. Not a big deal. Listen, now’s not really a great time for me. Can I call you 

tomorrow?’ He sounded distracted, his voice taking on that faraway quality of someone 

talking from an international payphone on the beach of a tiny village across the world. 

   ’Um, sure. But is everything OK? Will you just quickly tell me what you wanted to talk 

about before? I’ve been really worried that everything’s not OK.’ 

   He was quiet for a moment and then said, ’Yeah, well it doesn’t seem like you were at all 

worried. I ask you one time to call me at a time that’s convenient for me – not to mention that 

your boss isn’t even in the country right now – and you can’t manage to do that until six hours 

after the fact. Not really a sign of someone who’s genuinely concerned, you know?’ He stated 

all of this with no sarcasm, no disapproval, just a simple summary of facts.31 

 

Samtalet fortsätter ett tag till och Andrea letar efter sätt att bortförklara sin miss: 

 

                                                 
29 Weisberger. 240. 
30 Ibid. 241. 
31 Ibid. 241. 
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   My rapid-fire list of excuses sounded pathetic even to me, but I couldn’t stop. He knew I 

had just forgotten, and so did I. Not because I didn’t care or wasn’t concerned, but because 

all things non-Miranda somehow ceased to be relevant the moment I arrived at work. In some 

ways I still didn’t understand and certainly couldn’t explain – never mind ask anyone else to 

understand – how the outside world just melted into nonexistence, that the only thing 

remaining when everything else vanished was Runway. It was especially difficult to explain 

this phenomenon when it was the single thing in my life I despised. And yet, it was the only 

one that mattered.32 

 

Än en gång följs en klädrelaterad handling av en besviken pojkvän. Med händelserna i baren 

(4.2.3.) i åtanke sätter denna scen frön till klädernas negativa konnotationer i den privata 

kontexten. Beställningen och samtalet med Alex sker samma, stressiga dag och ställs på så sätt 

mot varandra. Andrea reflekterar över sina prioriteringar och finner att allt som inte är 

arbetsrelaterat tycks oväsentligt under arbetsdagen, men Andreas beställning är denna gång inte 

en nödvändighet eller arbetsuppgift utan ett aktivt val som hon gör på eget initiativ. Föraktet 

hon känner går att återkoppla till oron hon kände för att ”sälja ut” sig vid första klädbytet. Hon 

har förändrats på Runway, och det har gett negativa konsekvenser i hennes privatliv, men hon 

misslyckas att se hur det inte bara är ett resultat av Runways verkan utan också en egen 

omprioritering. Vad är det egentligen Andrea känner förakt inför? Innan Runway hade Andrea 

ingen relation till modevärlden överhuvudtaget, eftersom det inte berörde henne. Jag tänker att 

det Andrea föraktar är Runways inverkan på henne själv, och i förlängningen kanske också sin 

egen lockelse till Runway-livet. Tänk tillbaka på intervjun (4.1.1.) och Andreas observation av 

kvinnorna på Runway. De hade något som Andrea såg upp till och själv saknade: Runway-

kvinnornas femininitet. En tolkning skulle kunna vara att Andrea känner förakt inför sin egen 

längtan efter denna femininitet, som krockar med hennes ursprungliga självbild av en icke-

feminin kvinna; en intellektuell kvinna; en kvinna som inte är ytlig; en kvinna som prioriterar 

sin manliga partner framför sina kläder och sitt arbete. 

 

4.3.3. Skorna, kapitel 13 

Andrea har nu hamnat, som sagt, hamnat i ett mellanläge där hon rört sig bort från sina gamla 

värderingar och mot Runways, men fortfarande inte lyckats agera rätt enligt tidningens koder: 

   ’Ahn-dre-ah?’ 

   ’Yes, Miranda?’ 

                                                 
32 Weisberger. 242. 
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   ’Whose shoes are you wearing?’ She placed one hand lightly on a tweed-swathed hip and 

peered over at me. By now the elevator had left without the fashion assistants, since they were 

too engrossed in actually to see – and hear! – Miranda Priestly in the flesh. […] 

   ’Um, mine?’ I said, without realizing until the words had been spoken that it sounded not 

only disrespectful, but downright obnoxious. The gaggle of Clackers began to twitter, until 

Miranda turned her wrath on them.[…] 

   ’Ahn-dre-ah? I won’t tolerate being spoken to that way by my assistant,’ she declared, 

walking toward the door that would lead us to the hallway. […] ’Whose shoes are you 

wearing?’ she asked again in a none-too-pleased voice. 

   I checked my black slingbacks again and wondered how to tell the most stylish woman in 

the western hemisphere that I was wearing a pair of shoes I’d purchased at Ann Taylor Loft. 

Another glance at her face and I knew I couldn’t. 

   ’I bought them in Spain,’ I said quickly, averting my eyes. […] 

’Ahn-dre-ah, they’re unacceptable. My girls need to represent Runway magazine, and those 

shoes are not the message I’m looking to convey. Find some decent footwear in the Closet. 

And get me a coffee.’33 

 

Skillnader från Andres första tid på Runway är att dels hon själv ser inser vilka koder hon brutit, 

men framförallt att hon förväntas vara en representant för tidningen. Utifrån Andreas utveckling 

är hon troligtvis kodenligt bättre klädd tidigare och det är först nu Miranda själv kommenterar 

Andreas kläder. Det kan visserligen ses som ett nedslag, ett bevis på att Andrea inte passar in 

hur hon än försöker, men det visar också på att hon nu är så pass välanpassad att hon anses vara 

del av Runways arbetslag. Skorna är ytterst symboliska för denna förändring. Om vi ser tillbaka 

till Mirandas återkomst (4.2.1.) går det att se hur skorna gått från att vara ”det enda Andrea 

behöver byta för att duga” till ”det enda Andrea behöver byta för att vara en god representant 

för Runway”.  

 

4.3.4. Tillställningen, kapitel 13-14 

Denna scen är ytterligare ett tillfälle då Andreas jobb och kläder ställs mot hennes relation till 

Alex och Lily. Samma dag som Andrea och Alex planerat in en dejtkväll vill Miranda att 

Andrea ska närvara vid en särskild tillställning för att hälsa gästerna välkomna. Alex blir än en 

gång upprörd – och Andrea är mer uppklädd än hon någonsin varit.  

 

                                                 
33 Weisberger. 270-272. 
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   Luckily, working at one of the biggest fashion magazines in the country (the job a million 

girls would die for!) has its advantages, and by 4:40 P.M. I was the proud borrower of a 

knockout floor-length black Oscar de la Renta number, provided kindly by Jeffy, Closet 

maven and lover of all things feminine […] The entire office had worked itself up to a nearly 

hysterical frenzy trying to make me look appropriate for the night’s gala affair. It certainly 

wasn’t because they all adored me so much and killed themselves trying to help me out; rather, 

they knew Miranda had mandated the makeover and were eager to prove to her the high level 

of their taste and class. […] I hobbled into the bedroom on my four-inch Manolo stilettos and 

kissed Alex on the forehead. He barely looked up from the magazine he was reading.34 

 

Plötsligt inser Andrea att hon inte vet var Lily är, och frågar Alex. Han svarar att hon är med 

någon kille på sitt rum. När de inte öppnar dörren går Andrea in och finner mycket riktigt en 

tatuerad, piercad kille som röker crack liggandes i sängen med Lily. Andrea är övertygad om 

att Lily i ett nyktert tillstånd aldrig skulle komma hem med en kille och blir vansinnig: ”I speak 

for both of us when I say GET THE FUCK OUT OF OUR APARTMENT!”35. Lily tycks 

knappt minnas något från föregående kväll och Andrea börjar inse allvaret i sin väns 

alkoholanvändning, men när hon försöker prata med Lily om det hör Miranda av sig. 

 

   Alex’s words from a few months before came back to me: Lily did drink more than was 

normal – all the signs were there. […] She opened her mouth to say something, but Alex 

popped his head in the door and handed me my shrieking cell phone. ’It’s her,’ he said and 

left again. Argghhh! The woman had a very special gift for wrecking my life.36 

 

Lily säger att Andrea måste gå, vilket hon också gör. Men först vill Lily ge henne en svart 

silkessjal att ha under kvällen: 

 

   ’A wrap, for your big night,’ she sang, shaking it out like a bedsheet. ’I want my Andy to 

look just as sophisticated as all the big-money Carolina rednecks she’ll be serving tonight like 

a common waitress. My grandmother bought it for me years ago to wear to Eric’s wedding. I 

can’t decide if it’s gorgeous or hideous, but it’s black-tie enough and it’s Chanel, so it should 

do.’ 

                                                 
34 Weisberger. 278f. 
35 Ibid. 282. 
36 Ibid. 248f. 
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   I hugged her. ’Just promise if Miranda kills me for saying the wrong thing that you’ll burn 

this dress and make sure I’m buried in my Brown sweatpants. Promise me!’37 

 

Om än Andrea i denna scen sviker både Alex och Lily, verkar Lily stötta Andrea. Kanske vill 

Lily bara inte prata om sina problem, men det förklarar inte sjalen. I denna kontext konnoterar 

sjalen vännernas band till varandra. Vid en jämförelse av hur Lilys och Alex hantering av 

Andreas utveckling finner jag att Alex i högre grad är dömande. Alex har upprepade gånger, 

när han känt sig sviken, även dömt Andrea för hennes frånvaro i Lilys liv. Även Lily har visat 

missnöje med Andreas nya prioriteringar, men hon har också en annan förståelse för Andreas 

val. Kanske handlar det om att Lily är kvinna och delar förståelsen för och längtan efter 

femininiteten med Andrea. 

 

4.4. Fas 4: Färdig Runway-kvinna 

 Medan Andrea befann sig i ett mellanläge i fas 3, delar hon mot slutet av sitt år på Runway 

både klädsel och prioriteringar med övriga på tidningen. Alex gör slut och karriären ser ljus ut 

när Andrea följer Miranda till Paris.  

 

4.4.1. Kraschen, kapitel 15 

När Andrea glömde bort att ringa Alex i kapitel 12 (som jag behandlar i 4.3.2.) var det för att 

han ville berätta att han arrangerat en resa som Andrea länge velat åka på, men än en gång 

kommer hennes jobb i vägen. En gång per år tar Miranda med sig en av sina assistenter till en 

modevecka i Paris för att hålla i ett större event. Emily, assistenten som skulle följa med, blir 

sjuk och Andrea får i uppgift att ta hennes plats. Andrea har snart jobbat färdigt sitt år på 

Runway och tackar hon nej till detta får hon troligen inte den utlovade karriärskjutsen från 

Miranda. Hon bestämmer sig för att åka, vilket är anledningen till det sista bråket mellan Andrea 

och Alex: 

 

   ’Don’t you think I’d rather go with you than go be someone’s slave twenty-four-seven for 

a straight week?’ I shouted, forgetting entirely that Lily was somewhere in the apartment. 

’Can’t you stop for one second to think about the fact that I may not want to go either, but I 

have no choice?’ 

                                                 
37 Weisberger. 286. 
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   ’No choice? You have nothing but choices! Andy, this job isn’t just a job anymore, in case 

you’ve failed to notice – it’s taken over your entire life!’38 

 

Alex tar nu inte bara upp det faktum att de aldrig ses längre, utan ifrågasätter även Andreas 

andra relationer som hennes bristande kontakt med sina föräldrar, sin syster (som nyligen fått 

barn) och påpekar än en gång Andreas blindhet för Lilys alkoholproblem. Andrea svarar än en 

gång med bortförklararingar, och Alex får nog: 

 

   ’You just don’t get it, Andy. I’m not exactly sure how it happened, but I feel like I don’t 

even know you anymore. I think we need a break.’39 

 

Andrea vill prata om det men Alex tar farväl och lämnar lugnt lägenheten. Andreas privatliv 

kraschar, vilket är anledningen till att jag valt denna scen som inledande av den fjärde fasen.  

 

   I ran to Lily’s room so she could tell me that he was overreacting, that I had to go to Paris 

because it was the best thing for my future, that she didn’t have a drinking problem, that I 

wasn’t a bad sister for leaving the country when Jill had just had her first baby. But she was 

passed out on top of her covers, fully dressed, the empty cocktail glass on her bed, and I 

wondered if she’s managed to write a single word.40 

 

4.4.2. Paris, kapitel 17 

 Andrea åker till Paris och utsätts även där för stressiga arbetssituationer. En dag meddelar 

Miranda att de tillsammans ska gå på ett cocktailparty med en timmes varsel. Andrea förväntas 

styra upp Mirandas schema och smink- och modeassistenter samt göra sig själv i ordning till 

dess. Andrea tar fram skissboken med idéer på klädval för olika tillfällen som hon fått med sig 

från New York. 

 

   After a particularly embarrassing run-in with a feather-covered tank top and patent-leather 

thigh-high (as in yes, over the knee) boots, I finally selected the outfit on page thirty-three, a 

flowy patchwork skirt by Roberto Cavalli with a baby-T and a pair of biker-chick black boots 

by D&G. Hot, sexy, stylish – but not too dressy – without actually making me look like an 

ostrich, an eighties throwback, or a hooker. What more could you ask for?41 

                                                 
38 Weisberger. 310f. 
39 Ibid. 311. 
40 Ibid. 313. 
41 Ibid. 346. 
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Andrea blir sminkad och sedan är det dags att åka med Miranda, och för första gången har 

Miranda inga anmärkningar på Andreas yttre: 

 

She looked me up and down very slowly, her expression remaining completely passive and 

indifferent. I’d passed! This was the first time since I’d started working there that I hadn’t 

received a look of all-out disgust or, at the very least, a snarky comment, and all it had taken 

was a SWAT team of New York fashion editors, a collection of Parisian hair and makeup 

stylists, and a hefty selection of the world’s finest and most expensive clothing.  

   ’Is the car here, Ahn-dre-ah?’ She looked stunning in a short, shirred velvet cocktail dress.42 

 

Andrea har lyckats med klädkoden. Även om hon har fått med sig guider från sina kollegor på 

Runway har hon lyckats välja helt rätt kläder till helt rätt tillfälle och kan dessutom motivera 

sitt val. Och det är inte första gången hon får hjälp med kläderna, men första gången hon faktiskt 

lyckas. Detta klädval symboliserar att Andrea nu är en färdigbildad Runway-kvinna. Hade 

Andrea inte tagit beslutet att åka till Paris, det ultimata beviset på att hon prioriterar sitt jobb 

framför sin partner, hade det inte varit möjligt. 

 

4.5. Fas 5: Avslut 

4.5.1. Speglingen, kapitel 17 

I paris tar Miranda initiativ att prata om Andreas framtid och erbjuder sig att ringa någon på 

The New York Times om Andrea sköter sig resten av resan. När Mirandas fest börjar närma sig 

får dock Andrea ett chockerande meddelande: Lily har varit med om en bilolycka och ligger i 

koma. Andrea funderar på att åka hem till en början, men rationaliserar att resan (och året på 

Runway) snart är över och att det ändå inte gör någon skillnad för Lily som ligger i koma. 

Miranda ser Andreas val som det bevis på tillgivenhet som Miranda saknat från sin nya 

assistent, och förklarar att Andrea påminner henne (Miranda) om sig själv som ung. Mirandas 

jämförelse av dem kommer som ytterligare en chock för Andrea, som om och om igen upprepar 

chefens ord i sina tankar.  

     Lite senare får Miranda ett upprörande meddelande hemifrån: hennes döttrars pass är 

utgångna och de kan därför inte flyga till Paris. Miranda blir rasande och vägrar acceptera att 

hennes döttrar kommer att missa festen dagen därpå, vilket går ut över Andrea (som får i uppgift 

att förnya passen innan deras flyg går samma kväll). Andrea har nu nått sin gräns. 

                                                 
42 Weisberger. 346f. 
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She had finally made her very first request of me in a full year that I could not accommodate 

– regardless of how much she barked or demanded or intimidated, it was not happening. You 

remind me of myself when I was your age. 

   Fuck her. Fuck Paris and fashion shows and marathon games of ’I’m so fat.’ […] Fuck her 

for even thinking that I was anything like her. And most of all, fuck her for being right.43 

 

Andrea tar genast upp sin mobil för att meddela att hon kommer hem: 

 

   ’Ahn-dre-ah, you realize what you’re doing, do you not? You do know that if you simply 

leave here like this, I’m going to be forced– ’ 

   ’Fuck you, Miranda. Fuck you.’44 

 

Och Andrea lämnar Paris, men hon lämnar inte Paris på grund av att hennes vän ligger i koma 

utan för att hon inte står ut med att inse att hon, just på grund sina prioriteringar, har kommit 

att likna Miranda. Det är med den insikten hon till slut gör upp med Runway.  

 

4.5.2. Post-Runway, kapitel 18-19 

Andrea och Lily har hyrt ut sin lägenhet och tillfälligt flyttat in hos Andreas föräldrar. De har 

nu bott där i en månad och verkar trivas, men Andrea skämtar vänskapligt om besväret att dela 

boende med familjen: 

 

   ’A couple more months? It’s only been one so far, and I’m ready to put a bullet in my head.’ 

I yanked my nightshirt over my head – one of Alex’s old workout ones – and put on a 

sweatshirt. The same jeans I’d been wearing every day for the past few weeks lay rumpled in 

a ball near my closet; when I pulled them over my hips, I noticed that were feeling snugger.45 

 

Kläderna symboliserar Andreas avslut med Runway. Relationen mellan Andrea och Lily samt 

mellan Andrea och hennes familj verkar ha återgått till det som varit tidigare, men relationen 

mellan Alex och Andrea går inte att laga. Andrea gör ett sista försök att prata om det som hänt 

innan de tar farväl. Deras avslut är vänskapligt, men det är oklart om de kommer att kunna vara 

del av varandras liv i framtiden.  

                                                 
43 Weisberger. 371. 
44 Ibid. 372. 
45 Ibid. 374. 
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   I hung up the phone that first night back and cried, not just for Alex but for everything that 

had changed and shifted during the past year. I’d strolled into Elias-Clark a clueless, poorly 

dressed little girl, and I’d staggered out a slightly weathered, poorly dressed semigrown-up 

(albeit one who now realized just how poorly dressed she was). But on the interim, I’d 

experienced enough to fill a hundred just-out-of-college jobs. And even though my résumé 

now sported a scarlet ’F’, even though my boyfriend had called it quits, even though I’d left 

with nothing more concrete than a suitcase (well, OK, four Louis Vuitton suitcases) full of 

fabulous designer clothes – maybe it had been worth it? 

   I turned off the ringer and pulled an old notebook from my bottom desk drawer and began 

to write.46 

 

Andrea får inte jobb på The New York Times, men får god kontakt med en redaktör på Seventeen 

magazine som hjälper henne fram. I sista kapitlet återvänder Andrea till Elias-Clark, byggnaden 

där bland annat Runway har kontor, för en intervju med The Buzz. Andrea har skänk bort 

märkeskläderna i Louis Vuitton-väskorna, men hennes klädstil och förståelse för kläder är 

förändrad efter året på Runway: 

 

I smoothed my well-cut but nondesigner black pants and checked to make sure that the cuffed 

bottoms hadn’t collected any of the city’s slush. I knew there was an entire magazine staff of 

fashionistas who would emphatically disagree with me, but I thought I looked pretty damn 

good for only my second interview. Not only did I know no one wears suits at magazines, but 

somewhere, somehow, a year’s worth of high fashion had – by simple osmosis, I think – 

crammed itself into my head.47 

 

När Andrea går in i byggnaden finner hon att allt är sig likt där. Hon får syn på Mirandas nya 

assistent, som dörrvakten Eduardo skojar med på samma sätt som han gjorde med Andrea, och 

bokens sista mening lyder ”And then, while the pretty brunette girl finished singing her verse, 

he buzzed med through like I was someone who mattered.”48 

 

                                                 
46 Weisberger. 382. 
47 Ibid. 387f. 
48 Ibid. 391. 
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5. Sammanfattning och slutdiskussion 

Runway representerar ett feminint ideal som Andrea i början av berättelsen saknar och längtar 

efter, men det är ett paradoxalt ideal. Samtidigt som det är omöjligt att uppnå, finns det en 

förväntan om att imitationen ska vara övertygande. Allteftersom Andreas tid på tidningen går 

ökar kraven på hennes akt successivt. En anledning till det är att ju mer Andrea anses tillhöra 

Runway, desto viktigare är det att hon inte bryter mot koderna – annars faller hela Runways 

organisation. För att dess bräcklighet inte ska avslöjas krävs ett ständigt upprätthållande av 

koder och döljande av oundvikliga kodbrott. I vissa situationer, exempelvis när en ny assistent 

anställs, kan kodbrott avfärdas med okunnighet men förr eller senare håller inte ett sådant 

avfärdande längre. Då måste vederbörande antingen förändras eller elimineras, och det är här 

meningsskapandet och straffåtgärderna samverkar. Andrea anpassar sig efter de nya kraven, 

men det väcker oroskänslor hos henne. Som jag skrivit tidigare handlar troligtvis denna oro, i 

alla fall i det första stadiet, inte enbart om oron för jaget utan också om oron för andras blickar: 

Alex, Lily och familjen. Kanske talar det om ett nedvärderande av det feminina subjektet, i 

detta fall en ytlig kvinna som prioriterar karriären framför familjelivet, som finns i privatlivets 

kontext. Eftersom berättelsen till stor del utspelar sig på arbetet är det svårare att definiera det 

ideal som finns i Andreas privatliv, men jag kan i alla fall dra slutsatsen att det inte heller är 

entydigt. Andreas primära karriärdrömmar och hennes första klädmässiga förändring har 

positiva konnotationer i den privata kontexten, men inte det som krävs för att komma dit. Jag 

finner att paradigmen på båda sidorna uttrycks genom motsatta prioriteringsordningar. På 

Runway är första prioritet karriären och det yttre, och i privatlivet är det familj. Därför 

konkurrerar de också ständigt med varandra. Att Alex försvinner ur hennes liv är då en 

nödvändighet för att Andrea slutligen ska lära sig att vara det feminina subjektet – notera att 

det är först efter att paret gjort slut som Andrea accepteras (4.4.2.).  

     Men Runway blir till slut för mycket även för Andrea och hon lämnar tidningen. Vem är hon 

i slutet av denna resa? Paradoxalt nog skulle man kunna säga att Andrea blir det feminina 

subjektet just i handlingen att ta kontroll över sitt liv och lämna Runway. Nyckeln är att det 

skedde i slutet av processen när Andrea lärt sig allt hon kunnat lära sig av arbetsplatsen och 

nästan frigjort sig från sin gamla ordning helt. När Andrea nu återvänder hem är hon en ”gyllene 

medelkvinna” – med möjligheten att göra stor karriär men integriteten att inte prioritera den 

över allt, med kunskapen om moderiktiga kläder men vettet att inte bry sig mer än nödvändigt. 

”And then, while the pretty brunette girl finished singing her verse, he buzzed med through like 
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I was someone who mattered.”49 På ett, återigen, paradoxalt vis tycks Andrea ha vunnit respekt 

på Runway genom hennes sätt att bryta det.  

     Och slutligen, vilka budskap riktade till kvinnor finner jag utifrån detta i The Devil Wears 

Prada? Jag tror att det till mångt och mycket handlar om vad man väljer att se. Trots Miranda 

Priestlys mardrömslika karaktär och Runways stränga kod finns det något frigörande och 

inspirerande i Runway-kvinnornas karriärsambitioner och oskamliga ytlighet. Likaså i Andreas 

återerövning av makten över sitt liv. Samtidigt verkar båda sidorna tvingande – en kvinna som 

saknar femininitet är på Runway inte trovärdig, detsamma gäller en för feminin kvinna utanför 

Runway. Och inte är den gyllene medelvägen en utväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Weisberger. 391. 
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6. Reflektioner 

Detta arbete har, som sådana arbeten brukar, utvecklats mycket under processens gång. Det 

som var tänkt att vara en undersökning av klädernas funktion beroende av media, genom en 

jämförelse mellan roman och filmadaption, slutade som en närläsning. Därav hade jag ett annat 

fokus i början av arbetsgången vilket påverkat urvalet av litteratur jag läst mig in på. I 

forskningsöversikten går detta att se i beskrivningen av arbeten som inspirerat mig. När jag ser 

tillbaka nu i efterhand önskar jag att jag hade läst in mig mer på forskning gällande kläder i 

litteratur. Det finns trots allt mycket skrivet på detta ämne som hade kunnat påverka min 

uppsats. Jag saknar även ett klassperspektiv, vilket är något som tagits upp vid våra 

handledningstillfällen. Under arbetets gång har jag insett allt mer hur stor hjälp exempelvis 

respektabilitetsbegreppet skulle vara i analysen av denna roman. Min plan har varit att inkludera 

det, tillsammans med en djupare beskrivning av femininitet som teoretiskt begrepp, men det 

kom inte med denna gång. 
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