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1. Inledning 

Jay Lemke menar att texter i olika genrer konstruerar läsare som konsumenter, inte bara i den 

traditionella meningen utan också som konsumenter av identiteter, genus och ålder. Han 

menar att det länge har varit vedertaget att media inte bara erbjuder och säljer produkter och 

tjänster till sina kunder och läsare utan också livsstilar och ideologier (Lemke 2009:150). I 

den här uppsatsen är det just det jag vill undersöka: vilka identiteter erbjuds läsaren att 

identifiera sig med. Lemke frågar sig även vad den fenomenologiska betydelsen av begreppet 

identitet är: ”The classic psychoanalytic theories define identification in terms of desire, either 

a desire that binds us to the desired object, or at reversal of desire that binds us to its opposite. 

We want the objects we identify with, we want to be them […].” (Lemke 2009: 148). Lemke 

menar att det antingen är åtrån efter det önskade objektet som definierar begreppet identitet 

eller det omvända, att identiteten definieras av det vi inte är. Ett exempel kan vara individens 

vilja eller ovilja att tillhöra en specifik grupp, t.ex. geografisk, social eller etnisk härkomst 

och/eller tillhörighet. Viljan eller oviljan till grupptillhörighet påverkar individens förhållande 

till gruppens sociala och kulturella normer på så sätt att hen närmar sig eller tar avstånd från 

gruppens specifika identitetsmarkörer.  

 

Avsändaren av en text syftar alltid till att beakta mottagarens intresse vilket innebär att den 

information som förväntas intressera läsaren uppfattas som mer framskjuten (Björkvall 

2004:87f). I den här uppsatsen vill jag synliggöra nätbutikers genusmedvetenhet. Bibehålls 

genusstereotypa roller och attribut eller överskrids de?  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka genusmedvetenheten i utvalda 

webbtexter från olika svenska nätbutiker. Dessa är Nelly.com och Stayhard.se. Utblickar till 

andra nätbutiker eller till populärkulturella kontexter görs när och om behov finns. Genom att 

studera texternas visuella och skriftliga element kan deras potentiella betydelser uttolkas. 

Betydelsepotentialerna kan visa vilka genusspecifika attribut som presenteras i texterna.  

 

De frågor som jag vill undersöka och besvara i föreliggande uppsats är: 

• Vilka ideationella värden förmedlar sändaren? 

• Vilka identiteter erbjuds mottagaren att identifiera sig med? 
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Sociosemiotik – flera vägar till meningsskapande  
Sociosemiotik är ett framgångsrikt angreppssätt när det handlar om forskning av multimodala 

texter. Förledet socio- indikerar att teorin är socialt orienterad, dvs. att betydelsepotentialer 

förutsätts vara grundade i en social kontext och i behovet av att skapa mening människor 

emellan. Efterledet -semiotik är läran om betydelser. Begreppet och teorin sociosemiotik 

innebär därför att betydelseskapandet alltid bör vara funktionellt, dvs. att uttrycka olika 

betydelser människor emellan bör fungera så smidigt som möjligt (Björkvall 2009:12).  

Den sociosemiotiska teorin grundar sig på systemisk-funktionell grammatik, vilken är en 

språkmodell som är utvecklad av språkvetaren Michael Halliday. I denna teori sätts språket 

som betydelsepotential i fokus – grammatiken ger inte bara uttryck för betydelse utan är också 

med och skapar den (Holmberg & Karlsson 2006: 10). Holmberg, Grahn och Magnusson 

menar att ”språk är mer än bara språk” (2014: 25), dvs. att språk alltid deltar i någon form av 

kontext.  

 

I den systemisk-funktionella grammatiken utgår man från att språket kan beskrivas i tre olika 

dimensioner. Den första är det ideationella, vilken synliggör våra erfarenheter av världen. Den 

andra är det interpersonella, vilken synliggör hur vi söker kontakt med andra. Den tredje är 

det textuella, vilken ordnar den information vi vill förmedla i en text. Detta kallas för språkets 

metafunktioner (Holmberg & Karlsson 2006: 18). Bara den första metafunktionerna kommer 

att användas i föreliggande uppsats då den är den mest grundläggande för att svara på 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Oavsett om kommunikation människor emellan skapas via det verbala språket eller genom 

bilder finns det semiotiska resurser som uttrycker betydelser och hjälper oss att förstå ett 

budskap. Semiotiska resurser används som meningsskapande material vid kommunikation 

och kan till exempel vara en kombination av bokstäver eller något avbildat. Inom 

sociosemiotiken har semiotiska resurser ingen statisk betydelse utan snarare visar de 

betydelsepotentialer. Betydelserna är alltså en betydelse av alla möjliga betydelser som 

resursen kan ge eftersom den kan uttryckas i olika sammanhang (Björkvall 2009:14f). För 

uppsatsen är följande sociosemiotiska resurser aktuella: skriftelement, blickar, 

bakgrundsomständigheter, kroppshållning och ålder. Även ovan-ifrån-perspektiv eller under-

ifrån-perspektiv kommer att tas i beaktning då de kan ge betydelsepotentialer som ur läsarens 
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perspektiv kan tolkas som att hen blir dominerad respektive dominerar; även öga-mot-öga-

perspektivet är en viktig resurs att undersöka, då den har ett interaktivt syfte som antingen 

kräver eller inte kräver något av betraktaren (Björkvall 2009:52). 

 

3.2 Multimodalitet – ett vidgat textbegrepp  
Egentligen är multimodala texter inte något nytt för oss. Innan skriften fick den betydelsefulla 

roll som den har i dagens samhälle kommunicerade vi med hjälp av bilder. Under de senaste 

åren har multimodala texter dock börjat studeras som grammatiska enheter, vilket innebär att 

de, liksom skriften, har en ”syntax” som kommunicerar med läsaren. Ett exempel på detta är 

trafikskyltar, vilka ofta med hjälp av bl.a. pilar, tecken och signaler snabbt och enkelt 

kommunicerar med trafikanterna. Texter som omfattar flera kommunikationsformer brukar 

kallas multimodala. Detta innebär att betydelse skapas genom andra element än bara 

skriftspråket, vilket vidgar synen på begreppet ”text”. ”Text” förhåller sig numera inte bara 

till skrift utan kan även innefatta andra element och kommunikationsformer, t.ex. bilder, 

illustrationer, muntligt tal och videos (Karlsson 2007:20).  

 

Samspel mellan skrift och bild bygger på den franska teoretikern Roland Barthes 

förankringsteori. Att både de skriftspråkliga och de visuella uttryckssätten är intressanta i 

uttolkningen av betydelsepotentialer motiveras av att skriften kan förväntas accentuera 

bildens betydelser. Skriften antas vägleda läsaren och peka mot det som ska uppfattas som 

centralt i texten. Här rör det sig med andra ord om en specificering av bildbetydelserna och 

kan uttryckas genom exempelvis visuell framskjutenhet (Björkvall 2009: 24). Visuell 

framskjutenhet innebär att textelement är olika mycket framhävda. Detta används som en 

semiotisk resurs vilken presenterar viss text som mer viktig i förhållande till andra 

textelement i texten (Björkvall 2009:87).  

 

I enlighet med Karlsson (2007) avser jag att utgå från uppfattningen att text kan definieras 

som ”meningsfulla helheter och kulturella artefakter, som vi använder för att kommunicera 

med och som vi kan tala om och referera till.” I analysen omfattar därför begreppet text både 

skrivna och visuella element som båda synliggör betydelsepotentialer. Betydelsepotentialerna 

är beroende av kulturella och samhälleliga strukturer och aktualiseras genom texten. De är 

enligt den brittisk-australienska lingvisten Halliday ett urval av alla möjliga betydelser som en 
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text kan tänkas aktualisera: ”[…]the meaning potential can be represented as the range of 

options that is characteristic of a specific situation type.” (Halliday 1978:109).  

 

Jag finner det viktigt att betona att visuella texter är kulturspecifika snarare än universella. 

Detta innebär att texter i ”vår” västliga del av världen påverkas av konventionen att läsa från 

vänster till höger, till skillnad från kulturer i den östra delen av världen där konvention snarare 

är att läsa från höger till vänster. Detta innebär att betydelsen av visuella element som 

placeras i mitten, i marginalen, längst ned eller högst upp i en text värderas annorlunda 

beroende på vilken kultur texten är sprungen ur (Kress & Van Leeuwen 1996:3). Det vi tar för 

givet i ”vår” del av världen är därmed inte nödvändigtvis den rådande konventionen i en 

annan del av världen. Eftersom både materialet för uppsatsen och mina egna erfarenheter av 

världen är sprungna ur en västerländsk idé- och traditionkontext kommer givetvis också 

resultatet att förhålla sig till den västerländska synen på världen. 

 

3.3 Modelläsaren och den empiriska läsaren 
Genom att undersöka multimodala texter kan modelläsaren tydliggöras, dvs. den tänkta läsare 

som sändaren har i åtanke när textens skapas och som den empiriska läsaren erbjuds 

identifiera sig med. Den empiriska läsaren är den verkliga läsaren av en text och kommer att 

beskrivas närmare längre fram i texten. Teorin kring modelläsaren bygger på uppfattningen 

om texten som dialogisk, dvs. att textens struktur alltid förutsätter en läsare. Den som skapar 

en text, dvs. sändaren, har alltid en tänkt mottagare vid konstruktionen av texten och hen kan 

vara generell eller mycket specifik (Björkvall 2003: 23f). Björkvall menar att man måste 

särskilja modelläsare från de empiriska läsarna. Modelläsaren är ingen konkret person, utan 

mer av en syntes av alla de roller, konstruktioner och semiotiska resurser som texten erbjuder. 

Den empiriska läsaren är en målgrupp som kan var hur bred eller hur smal som helst, ha 

vilken social eller kulturell bakgrund som helst och vara i vilken ålder eller vilket kön som 

helst. Modelläsaren blir således den erbjudna identitet som de empiriska läsarna måste 

förhålla sig till då de läser texterna (Björkvall 2003:25ff). Den empiriska läsaren tolkar 

nödvändigtvis inte texten som sändaren har avsett. Detta kan jämföras med litteraturvetenskap 

där det är en vedertagen analysmodell att anta att kommunikationen är hermeneutisk. 

Tolkningsprocessen avslutas aldrig utan betraktas som cirkulär, vilket Fagerström och Nilsson 

framlägger i Genus, medier och masskultur (2008: 32) där de diskuterar ett debattinlägg om 

förhållandet mellan text och läsare: ”Den hermeneutiska cirkeln illustrerar att förhållandet 
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mellan en text och en läsare inte kan ses som en envägskommunikation. Det finns inte en 

betydelse av debattinlägget som du som läsare tar emot, utan din bearbetning och tolkning av 

inlägget skapar en rad nya betydelser.”  

 

3.4 Genus 
I denna uppsats kommer nätbutikernas genusmedvetenhet att särskilt belysas. Nina Lykke 

skriver i Genusforskning – en guide till feministisk teori, metodologi och skrift att ”ett centralt 

mål för genusforskningen är att göra upp med fastlåsta och stereotypa föreställningar om 

kön…” (2009: 9). Här är det sociokulturella könet, genus, intressant. Det är ett språkligt och 

kulturellt konstruerat kön och särskiljs från det biologiska könet som används i betydelsen 

naturgivet kön. Den stereotypa föreställningen av det sociokulturella könet baseras på 

uppfattningen att ”det maskulina” respektive ”det feminina” är utrustat med ett heterosexuellt 

begär, vilket innebär att båda könen instinktivt dras till varandra (Butler 1990: 11ff). Detta 

betyder att föreställningar om vad som definierar ”manliga” respektive ”kvinnliga” attribut i 

denna uppsats analys- och resultatsdel bygger på en binär uppdelning mellan genusen, dvs. att 

intressen och attribut är genusspecifika angelägenheter och inte gränsöverskridande. 

”Alltifrån frisyrer, klädstilar, smink, parfym, tillbehör, hälsnings- och 

kommunikationsmönster, kroppsspråk, användningen av rummet, blickkonventioner, 

kroppsligt avstånd, val av samtalsämnen, röstläge och intonation” (Butler 2006: 12) är 

genusspecifika attribut som är intressanta för uppsatsen. Vissa kommer att läggas mer vikt 

vid, andra kommer inte att beaktas överhuvudtaget.  

 

3.4.1 Den feminina eller maskulina konsumenten 
Anders Björkvall skriver i artikeln ”Modelläsare i svensk tidskriftsreklam” att i 

senmoderniteten, som vi befinner oss i just nu och till vilken konsumentkulturen är knuten, är 

identiteter reflexivt konstruerade snarare än fixerade och givna. Beroende hur samhället 

förändras och vilka reviderande kunskaper det erhåller om möjliga identiteter måste individer 

hela tiden återskapa identiteter och livsstilar. Vad som är särskilt explicit i reklam liksom i 

näthandeln är att kategorisera och skapa betydelser av semiotiska resurser som antingen 

feminina eller maskulina. Detta är en genusordning som baseras på en patriarkal 

samhällsordning där mannen utgör normen medan kvinnan är undantaget (Björkvall 2004: 

87).  
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3.5 Tidigare forskning 

Det verk som haft mest inflytande i forskningen av multimodala texter är Reading images: the 

grammar of visual design av Gunther Kress och Theo van Leeuwen. Här presenteras tankar 

om en visuell grammatik, dvs. att bilder liksom det skrivna språket bär på 

betydelsepotentialer. Dessa tankar är tydligt presenterade i inledningen av Reading images 

(Kress & van Leeuwen 1996:1): ”Just as grammars of language describe how words combine 

in clauses, sentences and texts, so our visual ’grammar’ will describe the way in which 

depicted people, places and things combine in visual ’statements’ of grater or lesser 

complexity and extentions.” Vad Kress och van Leeuwen poängterar här är att det vi kan 

uttrycka verbalt genom språkets semantiska struktur kan i visuell kommunikation uttryckas 

genom t.ex. bildens kompositionella struktur, färg, typsnitt, grodperspektiv eller 

fågelperspektiv. 

 

Björkvall visar att det finns genusrelaterade syften som har påverkat hur de multimodala 

texterna har realiserats. Beroende på om målgrupperna för annonserna varit manliga eller 

kvinnliga har olika semiotiska resurser använts för att tilltala modelläsaren. Reklamannonser 

som riktade sig till en manlig målgrupp tenderade att framhäva självförverkligande och 

ledarskap genom egen handlingskraft medan de som riktade sig till en kvinnlig målgrupp 

snarare handlade om kroppskännedom och utseende (Björkvall 2003:155). Vidare har 

Björkvall visat att annonser som har kvinnliga målgrupper framhäver produkten i texten som 

en lösning på modelläsarens problem medan annonserna med manliga målgrupper redan 

förutsätter att modelläsaren är framgångsrik och kompetent och inte behöver bli erbjudna 

lösningar. Snarare framhävs i dessa annonser att produkten i reklamen ska ge ännu mer 

framgång (Björkvall 2003:157). Björkvalls resultat är intressanta för min analys av hur 

närbutiker konstruerar sina modelläsare baserat på huruvida hen är man eller kvinna.  

 

Anna-Malin Karlsson har i sin avhandling Skriftbruk i förändring: en semiotisk studie av den 

personliga hemsidan visat att vissa visuella elementtyper fungerar som bärare av textens tema 

(Karlsson 2002:110ff). Vidare menar Karlsson att också bakgrunder är intressanta 

elementtyper eftersom de kan sägas ha både ideationell och interpersonell betydelse i och med 

att de uttrycker plats eller miljö och därmed omständighet, dvs. ideationell betydelse. Att 

bakgrunden även kan ha en interpersonell kommunikativ betydelse motiveras av att den också 

är en plats för läsarens möte med texten och inte bara en miljö för textens innehåll (Karlsson 
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2002:103). Dessutom visar hon att skriftelementens relativa storlek, framskjutenhet och 

placering på textsidan förefaller ha betydelse för det interpersonella meningsskapandet. Liten 

storlek tyder ofta på stor auktoritet och stor storlek kan ofta tolkas som ett utrop men fungerar 

också som en textuell markör för viktig information (Karlsson 2002:13). 

 

3.6 Sammanfattning 
Jag använder mig av sociosemiotisk teori och den visuella grammatiken för att svara på mitt 

syfte. Syftet är att undersöka genusmedvetenheten i webbtexter genom att studera skillnader i 

texternas konstruktion av manliga och kvinnliga modelläsare. Genom att undersöka texternas 

semiotiska resurser kan den ideationella metafunktionen studeras och därigenom nå texternas 

genusmedvetenhet. Genom att studera texterna i enlighet med den ideationella 

metafunktionen kommer jag att kunna svara på mina frågor om huruvida modelläsaren 

konstrueras och kategoriseras efter de genusspecifika attribut som förklarades i kapitel 3.2.3 

eller om dessa håller på att överskridas. Jag kommer särskilt lägga fokus på texternas 

skriftelement, eftersom de potentiellt visar på uppfattningen att män och kvinnor 

karaktäriseras med attribut som är varandras motsatser. Genom att ta hänsyn till 

skriftelementens samspel med övriga semiotiska resurser i texten kan jag också synliggöra hur 

skriftelementen värderas. I analysen av texternas semiotiska resurser enligt den ideationella 

metafunktionen är processer viktiga. Dessa binder både deltagare och omständigheter och 

genom att analysera texterna enligt den ideationella metafunktionen kommer jag att kunna 

synliggöra sändarens föreställningar och uppfattningar av omvärlden. I visuella processer 

binds deltagare samman genom att den visuella formen har en riktning i bilden, vilket 

Björkvall kallar vektorer. En vektor kan t.ex. vara att de avbildade deltagarna har en riktning 

mot ett mål men det kan också utgöras av ett avbildat ting, en blick eller en väg. (Björkvall 

2009: 63). Jag kommer också att kunna svara på mina frågor om vem den empiriska läsaren 

erbjuds identifiera sig med.  

 

Jag har för avsikt att i denna uppsats ge en tolkning av de multimodala texter jag valt ut. Det 

innebär att min tolkning bara är en potentiell tolkning av alla potentiella tolkningar som texten 

kan aktualisera. De semiotiska resurser jag kommer att fokusera i denna undersökning är 

skrift, visuell framskjutenhet, närhet och distans, avgränsande linjer, ovan-ifrån-perspektiv, 

under-ifrån-perspektiv, öga-mot-öga-perspektiv och bakgrunder.  
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4. Material och metod 
Urval av texter 

Webbtexter från två nätbutiker har valts ut. Den ena är Nelly.com och den andra är 

Stayhard.se. Dessa har jag valt för att den ena vänder sig till kvinnliga konsumenter och den 

andra till manliga konsumenter. Nelly.com är enligt egen utsaga Nordens största nätbutik för 

”mode och skönhetsmedvetna tjejer mellan 18-35 år” (se http://nelly.com/se/kläder-för-

kvinnor/) och Stayhard.se är ”en nätbutik för modeintresserade män, med kunden i centrum” 

(se https://stayhard.se/information/om-stayhard). Anledningen till att valet föll på just dessa 

nätbutiker grundar sig i att båda är svenska och startades ungefär samtidigt: Nelly.com år 

2003 och Stayhard.se år 2005.  

 

Materialet från nätbutikerna består av både skrift och bild, dvs. de är multimodala och 

avbildar män och kvinnor i dels enskildhet, dels i grupp. Anledningen till detta grundar sig i 

att jag utgår från att texter med avbildade män eller kvinnor i grupp har andra 

betydelsepotentialer än avbildade män eller kvinnor i enskildhet. Texterna är anpassade för att 

på bästa sätt synliggöra ideationella skillnader i kommunikationen med läsaren.  

 

Metod 

Anna-Malin Karlsson har i sin avhandling Skriftbruk i förändring: en semiotisk studie av den 

personliga hemsidan visat att vissa visuella elementtyper fungerar som bärare av textens tema 

(Karlsson 2002:110ff). För uppsatsen är följande sociosemiotiska resurser aktuella för att 

undersöka det ideationella värdet i texten: skriftelement, blickar, bakgrunden, kroppshållning, 

ålder, ovan-ifrån-perspektiv eller under-ifrån-perspektiv. Den visuella framskjutenheten är en 

viktig sociosemiotisk resurs i undersökningen och den kommer att behandlas som en 

ideationell variabel. Det är framför allt skriftelementen som jag kommer att lägga störst vikt 

vid eftersom de är jämförbara med varandra samt tenderar att accentuera betydelsepotentialen 

hos övriga sociosemiotiska resurser i texterna. Även kläder och färger är sociosemiotiska 

resurser som jag kommer att behandla i analysen liksom bakgrunder eftersom de sägs ha 

ideationell betydelse i och med att de uttrycker plats eller miljö och därmed omständighet, 

dvs. ideationell betydelse (Karlsson 2002: 103).  
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5. Resultat  
Analysen kommer att presentera tolkningar från den ideationella metafunktionen. Jag kommer 

att utgå från att begreppet text är en helhet och omfattar både visuella och skriftliga element 

(jfr ovan). Ett grundläggande intresse för denna undersökning är att undersöka det semiotiska 

samspelet mellan skrift och bild i texten. Detta för att se vilka ideationella och interpersonella 

betydelsepotentialer texten ger läsaren.  

 

Jag inleder med att analysera Nellytexten och Stayhardtexten ur den ideationella 

metafunktionens principer. Detta gör jag eftersom jag vill ha reda på vad texterna säger om 

vår erfarenhet av världen. Nedan kommer jag först att analysera texten från Nelly.com, sedan 

texten från Stayhard.se och sist kommer jag att jämföra dem båda. 

 

5.1 Ideationell metafunktion – Fröken Babe  
5.1.1 Processer  
De visuella processtyper som förekommer i texten är narrativa processer vilka uttrycks av 

något som kallas vektorer (Björkvall 2009: 63). Vektorer är tänkta linjer pekar i en viss 

riktning och kan bestå av en kroppsdel eller en mänsklig blick. I Nellytexten representeras 

processen dels av kvinnans blick mot den andra deltagaren, dels av den andra deltagarens 

rörelse genom rummet. Texten från Nelly.com påminner mycket om tecknade seriers 

uppbyggnad där skrift och illustrationer samverkar på ett komplext sätt, nämligen att det sker 

en förändring i processer mellan illustrationerna på grund av deras sekventiella organisation 

och eftersom läsriktningen i allmänhet går från vänster till höger (Björkvall 2009: 63f). Den 

potentiella tolkningen blir därför att kvinnan på den vänstra bilden är aktör och kvinnan på 

den högra bilden processens mål. Detta kan motiveras ytterligare genom att aktören använder 

sin blick för att visa riktning i texten. Detta indikerar att den högra bilden och dess 

betydelsepotentialer är centrala för texten som helhet. Betydelsepotentialerna i texten kan 

säga någonting om vår erfarenhet och uppfattning av världen och hur den är strukturerad i 

kategorier som för oss ofta upplevs som stereotypa.  

 

En alternativ tolkning är att det är samma kvinna på båda bilderna i texten och att texten 

därför förmedlar ett före och ett efter. Eftersom den högra kvinnans blick visar riktning i 

texten har jag valt att tolka henne som en resurs för att förstärka den högra delen av texten. 
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5.1.2 Skriftelementet What a babe 
I Nellytexten framgår tydligt att vissa skriftelement har större grad av visuell framskjutenhet 

än andra. Visuell framskjutenhet skapar en hierarki mellan skriftelementen. Sändarens syfte 

med visuell framskjutenhet är att göra vissa skriftelement viktigare än andra (Björkvall 2009: 

100). I det skriftelement som är i fokus står det What a babe. Detta skriftelement är inramat 

av olika semiotiska resurser som tillsammans markerar skriftelementet som en central del av 

textens betydelsepotential: den vänstra kvinnans blick är riktad mot skriftelementet; 

skriftelementet är placerat centralt; storleken på bokstäverna är större än i övriga 

skriftelement. Sändaren vill sålunda visa att skriftelementet What a babe är viktigare än andra 

skriftelement i texten. Märk också att den övergripande V-formationen ramar in skriften, dvs. 

den högra kvinnans vänstertunga arm och hennes svagt högertunga kroppslutning samspelar 

och ramar in skriften. Bilden till vänster är även avgränsad med en sned dragen linje.  

 

Vilka betydelsepotentialer accentuerar skriftelementet What a babe? Processens riktning 

förstärker relationen mellan ordet babe och kvinnan på bilden i och med att kvinnan är 

placerad i läsriktningen, dvs. direkt efter ordet babe. Ordet är dessutom understruket och 

större än resten av påståendet. Min tolkning av detta är att man vill säga att vara en babe är 

detsamma som att vara en kvinna och tvärtom: att vara kvinna är att vara en babe. Begreppen 

är dock inte utbytbara. Jag menar alltså inte att det går att ersätta begreppet kvinna med babe 

och tvärtom. Om detta kommer jag senare att gå närmare in i detalj på. Kvinnan på bilden 

definieras som en ”babe” och värderingen av detta ord utgörs inte bara av att det är en kvinna 

i Nellytexten utan också av de övriga attribut och resurser som definierar henne: hon utstrålar 

självsäkerhet; hennes bröstformer är tydliga i och med att hon bär en tajt topp samt att bilden 

är avskuren på ett sådant sätt att det gör det möjligt att framhäva dem; hon har tjockt långt 

böljande hår vilket anses vara ett feminint attribut; det att hon är smal representerar samtidens 

kvinnliga ideal; hon bär solglasögon; hennes kroppsspråk förmedlar gästvänlighet eftersom 

hon har en öppen famn och därmed ingenting att dölja eller försvara. Samtidigt som 

definitionen av ordet babe just gjorts har också en definition av de attribut som definierar 

babe åskådliggjorts, dvs. de är två sidor av samma mynt: att vara en babe implicerar vissa 

attribut eller annorlunda uttryckt, att ha vissa attribut innebär att vara en babe.  

 

Att kvinnan i Nellytexten tillskrivs vissa egenskaper innebär i förlängningen att hon också får 

en identitet och ett eller flera attribut. I boken Am I that name? diskuterar Denise Riley att 
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kvinnor ofta blir bestämda som just kvinnor, dvs. att hon blir sitt kön (Riley 1988: 97ff) och 

jag anser att babe har samma semantiska funktion. Att bli placerad som kvinna implicerar en 

referent som ofta är en och samma centrala kärna. Vi ”vet” t.ex. att den avbildade i 

Nellytexten är kvinna eftersom hon representerar de attribut som är överordnade i vårt 

samhälles syn på hur kvinnor ska vara, dvs. att hon är vit, ung, vacker, sminkad, smal, har 

långt hår och tajta kläder som framhäver hennes former samt att hon verkar tillhöra 

medelklass – attribut som inte inkluderar kvinnors olikheter men som är överrepresenterade i 

kategoriseringen av kvinna som betydelse. Trots att texten riktar sig till kvinnliga modelläsare 

är det det heterosexuella begäret av kvinnan som representeras, vilket innebär att hon blir 

objektifierad, här som den manliga sexualitetens objekt. Märk skillnaden mellan 

underklädesbilderna i bilagan på sidan 22 och 23.  

 

I Nellytexten är babe en underkategori till kvinna. Härvid menar jag att inte bara kvinnan som 

väsen baseras på och bestäms av samhällets konventionella och traditionella erfarenheter av 

henne, där representationen av henne utgörs av ideal i en hierarkisk ordning, utan också att 

kvinna som lexikal företeelse innefattar ett system av under- och överordningar. Jfr t.ex. 

Bolander som menar att semantiska fält är en modell som bygger på att ord sorteras i olika 

betydelseområden baserat på om de vissa gemensamma komponenter eller inte (2012: 46). 

Dessa under- och överordningar grundar sig på samma traditionella värderingar av begreppet 

kvinna. Jag var tidigare inne på att definitionen av babe kan utgöras av definitionen av kvinna 

samt tvärtom, att kvinna kan utgöras av definitionen av babe. Härvid menar jag alltså inte att 

de är direkt utbytbara utan snarare att de ingår i samma semantiska fält. Betydelser av ord 

skapas genom att vi kategoriserar världen i en för oss begriplig – och i detta fall också en 

sexistisk – ordning.1 Babe implicerar alltså olika komponenter som baseras på de 

konventioner och traditioner som fungerar i ett specifikt samhälle och här uppfattar jag alltså 

att de ovan nämnda bildens attribut (vit, ung, vacker, sminkad, smal, långt hår och tajta 

kläder) är några av de komponenter som tillsammans skapar ordet babes allmänna betydelse, 

vilken kan grunda sig i uppfattningen av kvinnan som ett objekt för mannens sexualitet.  

 

                                                
1 Babe är amerikanskt slang för ”tjej” eller ”brud” men betyder också ”spädbarn” eller ”barnunge”. I SAOL 
definieras babe som sexig ung kvinna eller man vilket pekar på att ursprungsbetydelsen av ordet möjligtvis har 
luckrats upp och fått nytt kontextuellt användningsområde. Huruvida ordet babe har förändrats på hemmaplan – 
alltså i USA – eller i importen och tillämpningen i det svenska samhället låter jag förbli outrett i denna 
undersökning då det inte finns utrymme eller fog för att undersöka saken djupare. 
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Samtidigt som kvinnan i Nellytexten tillskrivs vissa attribut och epitet har hon också 

fråntagits attribut, vilket innebär att innebörden av ordet babe både inkluderar specifika 

attribut eller betydelser samtidigt som de också exkluderar övriga. Vad som också måste 

nämnas är What a som skiljer sig från övriga skriftelement. De övriga har nämligen med 

försäljning att göra medan What a fungerar som ett slags utrop, möjligtvis ideationellt 

igenkännbart direkt efter en busvissling. Detta utrop innebär att det förekommer en verbal 

process i texten. Att det rör sig om ett utrop eller en interjektion är inte helt självklart då 

interjektioner ofta är utropsord som t.ex. aj! eller usch!. Att det ändå är en interjektion styrks 

dels av satsens form, dvs. att ord från olika ordklasser är sätts ihop och fungerar som en 

sekundär interjektion i stil med bomber och granater!; vilken grej!; what a babe!; vilken 

bejb!.  

 

Verbala processer handlar om kommunikation där innehållet i det som sägs är fokuserat kring 

”yttre, språkligt formulerade symboliska skeenden” (Björkvall 2009:94). Vad som här är 

intressant är att talaren av processen i Nellytexten är kvinnan i den vänstra bilden, som på 

grund av den halvt öppna munnen nästan ser ut att tråna efter kvinnan på den högra bilden. 

Att det är en kvinna som utropar what a babe och inte en man är kanske vanligtvis inte den 

gängse principen. Detta innebär att hon sexualiserar sig själv och andra kvinnor samtidigt som 

det troligtvis också ska fungera som ett slags bistånd, en kvinna som står upp för en annan 

kvinna – girl power. Processen riktas, som tidigare nämnt, till andradeltagaren i den högra 

bilden. 

 

5.2 Ideationell metafunktion – Herr Control 
5.2.1 Processer – blicken  
De visuella processerna i denna text är liksom i Nellytexten vektorer och aktualiseras i den 

avbildades blick, vilken pekar i en viss riktning och mot en omgivning som för läsaren inte är 

synlig. Han är på så sätt upplevare i texten och eftersom blicken är riktad en aning nedåt ger 

den en betydelsepotential som pekar på att han har kontroll och makt över ”andra” samt att 

han vet något som läsaren inte vet. Skulle denna visuella process översättas skriftligt kanske 

det skulle låta något i stil med han ser dem. Det skulle innebära att man i den ideationella 

metafunktionen skulle klassificera processen som mental eftersom den utspelar sig på ett 

symboliskt plan, snarare än i den fysiska materiella världen (Holmberg & Karlsson 2006:85). 

Eftersom skriftliga och visuella processer behandlas något olika är processen i 
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Stayhardtexten, det att han verkar se något, en riktning och därför en vektor och är därmed 

den tydligaste processen. Det att texten döljer andradeltagaren, dvs. att inte fenomenet 

synliggörs genom processen kan ge betydelsepotentialen att det inte är adekvat eller tillåtet att 

träda in i mannens huvud för att få reda på vad han upplever. Världen som han upplever är 

bara till för honom vilket innebär att betraktaren – läsaren – stängs ute. I förhållande till andra 

visuella element i texten gör aktören även en antydan till rörelse, dvs. han knyter upp 

kavajärmen och knyter näven – som vore han redo att ge sig in i en fajt. Att ge sig in i en fajt 

vore dock att tappa kontrollen och i och med utsagan be in control uppmanas mannen att 

bevara den, vilket kan ge en betydelsepotential som pekar mot att ha kontroll över sig själv 

och behärska sina instinkter snarare än att ha kontroll över andra. Detta skulle innebära att 

modelläsaren i det närmaste förväntas vara någon slags vilddjur. 

 

5.2.2 Skriftelementet Be in control 
Det visuellt framskjutna skriftelement som förekommer i Stayhardtexten är Be in Control där 

control anspelar på samhällets heterosexuella uppfattning av manlighet, dvs. att män har 

kontroll eller är kontrollerande. Det är tydligt i Stayhardtexten att den västerländska 

konventionen att läsa från vänster till höger präglar komponeringen av texten, dvs. att 

relationen mellan mannen och ordet control är uppenbar då han är placerad i läsriktningen och 

precis bakom ordet. Vilka sociosemiotiska resurser har använts för att uttrycka 

betydelsepotentialen control? Genom att undersöka de visuella processerna samt vilka 

sociosemiotiska resurser som använts kan en värdering av ordet control göras.  

 

Det att det inte finns en visuell process som pekar mot skriftelementet behöver inte innebära 

att betraktaren inte vet vilken riktning och fokus texten har. På grund av att Be in control är 

placerat i mitten av bilden har detta skriftelement en central roll för bildens 

betydelsepotential. Vilken betydelsepotential har då uppmaningen Be in control för 

tolkningen av textens ideationella värde? Be in control är en uppmaningssats. På svenska 

skulle satsen förmodligen översättas till ha kontroll, ta kontroll eller samla sig. Det 

ideationella värdet i texten visar att sändaren kräver genom uppmaningen att modelläsaren ska 

sträva efter att ha en viss egenskap. Holmberg & Karlsson (2006: 52) menar att 

uppmaningssatser inte förbereder läsaren för att säga något, snarare förbereds den för att göra 

något. De menar också att eftersom uppmaningssatser saknar subjekt är det upp till läsaren att 

fylla det saknade subjektets plats och göra uppmaningen till eget handlande.  
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5.3 Jämförelse 
5.3.1 Glasögon och solglasögon 
De kläder som människor bär fungerar ofta som attribut till personen och ger hen en identitet 

samt bär på värden som skapar betydelser kring bäraren, dvs. de skapar betydelsepotentialer 

som pekar mot vad den avbildade kvinnan eller mannen ”är” (Björkvall 2009:72). Ser vi 

exempelvis på kvinnan i Nellytexten är t.ex. solglasögonen ett attribut hos bäraren. Här skulle 

man kunna säga att detta attribut signalerar lyx, status och flärd i och med att deras popularitet 

sägs ha inletts i och med att stumfilmsskådespelare var tvungna att skydda ögonen från det 

starka strålkastarljuset (se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Solglasögon) och återfinns hos 

dåtidens stilikoner som t.ex. 30-talets Greta Garbo till 60-talets Audrey Hepburn. Kanske 

skulle man kunna säga att solglasögon är ett lika mycket symboliskt attribut precis som ett 

kors runt halsen ger bäraren ett symboliskt attribut och betydelsepotentialen att vara kristen.  

 

Den avbildade mannen i Stayhardtexten bär glasögon, med den skillnaden att de i stället för 

att ge betydelsepotentialen lyx, flärd och status snarare signalerar intelligens och stil – 

eftersom de är glasögon för synens skull. Detta kan i jämförelse med kvinnan i Nellytexten 

visa på att män och kvinnor avbildas med olika attribut för att förstärka deras olikheter. Enligt 

Kress och van Leeuwen har det att se i vår kultur blivit synonymt med förståelse (1996: 168). 

T.ex. ’ser’ vi ett problem, vi har en ’synpunkt’, vi ’ser’ saker i olika perspektiv osv. Det att 

den avbildade mannen tillåts att ’se’ världen i en tydlig skärpa pekar mot betydelsepotentialen 

att omständigheter runtomkring honom är hans angelägenhet. Det pekar mot att han som man 

ska bry sig om vad som försiggår i den yttre världen, ta sig an problem, se omständigheterna, 

begrunda dem och fixa dem.  

 
5.3.2 Färgskala 
Kress och van Leeuwen menar att ju mer nedtonade färgerna är i bilden desto lägre är 

modaliteten (1996: 164), dvs. Stayhardtexten representerar snarare något som ’skulle kunna 

vara’ snarare än något som ’är’. Att färgskalan i Nellytexten är tydligare pekar därmed på att 

bilden är närmare verkligheten i sin avbildning av kvinnan och de övriga omständigheterna i 

bilden (Björkvall 2009: 119). Dessutom är skärpan skarpare i Nellytexten än i Stayhardtexten 

vilket förstärker intrycket av att bilden i högre grad är en representation av verkligheten än 

vad Stayhardtexten är. Vad mer synliggörs i skillnaden mellan bildernas användning av 

färger? De kalla och nedtonade färgerna i Stayhardbilden och de varma och färgrika färgerna i 
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Nellytexten är strukturerade motsatser. Detta pekar mot uppfattningen av män och kvinnor 

som motsatta väsen och deras egenskaper faller i motsatta kategorier: kall-varm; förnuft-

känsla; kultur-natur; stark-svag; vuxen-barn. Stayhardtexten är stilrenare i sin användning av 

omständigheter i bakgrunden och är i jämförelse med Nellytexten kal. Nellytexten framstår 

därför som något rörigare. Vad detta pekar på är att ju mer avskalad en bild är i bakgrunden 

desto mer färg har reducerats. 

 

5.3.3 Processer 
Genom de visuella processer som förekommer i Stayhardtexten vet vi att mannens blick riktas 

åt ett håll, men att betraktaren inte får ta del av vad den avbildade mannen tittar mot. I 

Nellytexten å andra sidan används visuella processer för att visa riktning i texten. Denna 

riktning synliggör andradeltagaren och centrala sociosemiotiska resurser i texten. Detta kan 

visa att processer används på olika sätt i Nellytexten och Stayhardtexten. I Stayhardtexten 

behövs inte visuella processer för att synliggöra att den avbildade mannen är en central 

sociosemiotisk resurs. Mannen behöver i stor sett bara vara. Han används inte på samma sätt 

som den vänstra kvinnan i Nellytexten används, dvs. som en vektor eller en resurs för att peka 

mot andra betydelsepotentialer än sig själv. Vi vet inte vad den avbildade mannen i 

Stayhardtexten tittar mot, men däremot vet vi vad den avbildade kvinnan i den vänstra delen 

av Nellytexten ser. Det att den avbildade mannen i Stayhardtexten tittar ut ur bilden och att 

den avbildade kvinnan i Nellytexten tittar in i bilden kan innebära att mannens omgivning är 

av större mått än kvinnans. Hans ansvar sträcker sig längre än inom det privata rummet och 

visar att mannen är en del av det offentliga rummet medan kvinnan snarare tillhör det privata. 

Detta är en historisk-traditionell uppfattning av att män och kvinnor har olika sociala roller 

och rörelsemönster i samhället.  

 

5.3.4 Typsnitt 
Som jag tidigare presenterade är påståendet What a babe fokuserat på ordet babe i och med 

det speciella typsnittet samt att dess relativa visuella framskjutenhet i sig själv – det att det 

finns något slags ”vågrörelse” i skriftelementet – accentuerar ordet babe. I Stayhardtexten, å 

andra sidan, framställs skriftelementet i en och samma storlek och det finns därmed ingen 

betoning på ordet control på samma sätt som på babe. I jämförelse skriftelementen emellan är 

typsnittet som används i Stayhardtexten lika stilrent och rakt som de vita stålrören i 

bakgrunden och effekten av att skriftelementet ”rör sig” finns inte. Enligt min mening är 
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typsnittet en sociosemiotisk resurs som kan säga något om texternas betydelsepotentialer lika 

mycket som innehållet i själva skriften. Detta eftersom ”[d]en grafiska profilen ska 

kommunicera kärnvärden […]” (Björkvall 2009: 126). Det att typsnittet är så olika i 

Nellytexten och Stayhardtexten kan ha att göra med att kärnvärdet i texterna skiljer sig åt eller 

att den ena texten riktar sig till kvinnliga modelläsare och den andra till manliga.  

 

5.3.5 Babe vs Control 
I resultatet var jag inne på att babe är en hyponym till kvinna och används för att specificera 

kvinnan på bilden. I Stayhardtexten används control för samma ändamål – att specificera och 

definiera mannen. Här ser jag en intressant skillnad i definieringen av kvinnan och mannen, 

nämligen betydelseskillnaden i orden. Babe är amerikanskt slang för ”tjej” eller ”brud” men 

kan också betyda ”spädbarn” eller ”barnunge”. Control har samma betydelse som det svenska 

ordet kontroll. När det handlar om kontroll över andra människor betyder kontroll att ha 

övervakning, tillsyn eller uppsikt över någon, t.ex. ett arbete som har utförts under kontroll: 

be in control at work. När kontroll å andra sidan handlar om att ha kontroll över sig själv 

förklaras ordet snarare med synonymer som bestämmanderätt, myndighet, behärskning. T.ex. 

ha kontroll över sina rörelser, sina tankar, sina handlingar (SAOB 29/12): be in control over 

your self. Ordens betydelseskillnader pekar mot att kvinnan definieras som en barnunge, en 

människa utan myndighet, någon som måste fråga om lov och kan inte ta egna beslut. 

Mannen å andra sidan framställs snarare som någon som kan ta för sig, ha makt och 

bestämmelserätt över andra samtidigt som han även måste lägga band på sig själv. Det att 

texterna använder olika ord för att definiera och specificera den avbildade betyder här att 

sändaren fortfarande vill kategorisera män och kvinnor med olika epitet. Dessa epitet baserar 

sig på olika genusroller som grundar sig i sociala och kulturella konventioner.  

 

Den systemisk-funktionella skillnaden mellan What a babe och Be in control är att den 

sistnämnda har ett verb som kan uppfattas som stå i imperativ och fungerar då som en 

uppmaning. Detta leder till att synen på modelläsaren i Stayhardtexten förefaller vara mer 

dynamisk än Nellytexten som i jämförelse upplevs statisk. Uppmaningssatsen i 

Stayhardtexten pekar mot att modelläsaren förväntas vara föränderlig och kan åta sig nya 

identiteter om han så vill. Förtroendet för den manliga modelläsaren och hans 

självförverkligande är större i och med att sändaren förväntar sig att läsaren gör något. What a 

babe i Nellytexten bestämmer kvinnan och ger henne ingen möjlighet att välja om hon vill 

anta denna identitet eller avstå den. 
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5.3.6 Övriga attribut 
Det är inte bara glasögonen som pekar mot genusspecifika attribut utan även övriga attribut i 

texterna beskriver män och kvinnor som varandras motsatser. Det att kvinnan i Nellytexten är 

ung, säkert i sena tonåren, och att mannen i Stayhardtexten är åtminstone dubbelt så gammal, 

pekar mot att man vill trycka på kvinnoidealet att vara ung. Detta, trots att Nelly.com i sin 

sajtbeskrivning omtalar att rikta sig till kvinnor mellan 18-35 (se http://nelly.com/se/om-

nelly/). I Stayhard.ses beskrivning av sig själva framkommer inte vilken ålder hos 

konsumenterna som företaget vänder sig till. Därför kan slutsatsen dras att Nelly.com 

värdesätter ålder hos sina konsumenter i högre grad än Stayhard.se. Dock går det att dra 

slutsatser baserade på de visuella elementen i Stayhard.ses texter, dvs. åldern på männen går 

att bestämma så när som på 5-10 år och tydligt är att de är äldre än deras kvinnliga 

motsvarigheter.  

 

6. Sammanfattande diskussion  
Vad denna uppsats har visat är att bilder till viss grad definierar vem modelläsaren är (t.ex. 

kvinna, man, underlägsen i förhållande till den avbildade, jämställd med den avbildade osv) 

men exkluderar också samtidigt övriga läsare. Ovanan att kategorisera manliga och kvinnliga 

modelläsare som varandras motsatspar har i uppsatsen synliggjorts genom att undersöka 

texternas ideationella värde. Värderingen av texternas skriftelement bottnar i våra kulturella 

traditioner och konventioner när det kommer till uppfattningen om kvinnor och mäns roller i 

samhället. 

 

Min utgångspunkt har varit att multimodala texter reflekterar vår samtid: förändras samhället 

åt ett specifikt håll tenderar multimodala texter att också göra det. Intresset låg i att undersöka 

hur genusmedveten nätbutikerna är vilket ledde fram till uppsatsens första fråga som handlade 

om vilka ideationella värden sändaren erbjuder. Materialet har visat att sändaren av en text är 

”beroende” av att återge fasta genusspecifika attribut i sina texter. Detta ”beroende” bestäms 

möjligtvis av kommersiella vinstsyften. Sändaren är angelägen om att erbjuda konsumenten 

vinstdrivande identiteter och produkter. Samtiden återger inte identiteter i dess mångfald utan 

vad analysen har visat är att samtiden representeras av ledande idéer och uppfattningar. Dessa 

är konventionella och traditionella uppfattningar om vad som anses vara snyggt, bra, manligt 

och kvinnligt. Att sändaren presenterar samtiden i en binär uppdelning av manligt och 

kvinnligt innebär att de bortser från att samhället består av en heterogen grupp individer med 
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olika idéer, traditioner och kulturer. Snarare avbildas samtiden i en för den tänkta mottagaren 

begriplig form, dvs. den homogena och ofta stereotypa formen, ty homogenitet saknar 

åtskiljande meningsuppfattningar människor emellan.  

 

Den andra frågan, vilka identiteter erbjuds mottagaren att identifiera sig med, har också 

besvarats utifrån materialet. Mitt ursprungsantagande att multimodala texter reflekterar vår 

samtid är kanske en sanning med modifikation. Samtiden består av en heterogen grupp 

människor men den grupp som representeras i nätbutikernas texter svarar endast för en 

bråkdel av de köns-och genusidentiteter, klassidentitet, åldersidentitet osv som finns i 

samhället. I inledningen av denna uppsats upplevde jag att sändaren erbjuder mottagaren hur 

och till vad hen ska åtrå och identifiera sig med, snarare än att sändaren ger vad mottagaren 

åtrår. Under uppsatsens gång har frågan om vad som egentligen är hönan eller ägget när det 

kommer till relationen mellan sändaren och den empiriska läsaren. Ifall sändaren ger vad den 

empiriska läsaren vill ha, är således den empiriska läsaren orsaken till det innehållsliga 

budskapet i sändarens texter. Ifall sändaren dock erbjuder hur och till vad den empiriska 

läsaren ska identifiera sig med är istället sändaren orsaken till texternas budskap och 

idémässiga innehåll. Med andra ord lyder frågan: vem påverkar vem? Mycket talar möjligtvis 

för att upphovet till det ideationella innehållet i texterna är från båda riktningar. När den ena 

parten förändras, förändras ofta den andra i samma riktning. Vad som dock är en viktig 

avgörande instans för åt vilken riktning de båda parterna tar är samhället. De idémässiga, 

kulturella, sociala, ekonomiska förändringarna samhället genomgår avspeglar sig i alla typer 

av reflektioner (film, konst, litteratur, musik, mode osv) och reflektionen är ett sätt att ge 

uttryck åt en åsikt och skapa dialog människor emellan. Både sändaren och mottagaren är 

produkter av samhället och påverkas av dess förändring. Jag står ändå fast vid att det i högre 

grad är mottagaren som påverkas av sändaren än tvärt om. Detta för att det ideationella 

innehållet i texterna tenderar at återge könsstereotypa attribut och epitet samt att de avbildade 

representerar en homogen grupp samhällsindivider. Det pekar mot att den empiriska läsaren 

tvingas åtrå och se upp till en identitet som i det närmaste är påhittad och skapad för att 

efterlikna ett samhälleligt ideal. Den är inte förankrad i de varieteter som finns i samhället.  
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BILAGA 1: What a babe 

 

 
 
BILAGA 2: Be in control 
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BILAGA 3: Underkläder från Nelly.com och Stayhard.se  
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