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Abstract 

”Naturligt, kulturligt eller finurligt? En kvalitativ innehållsanalys av American Apparels 

reklamkommunikation.” är författad av Emilia Brandt och Astrid Holm vid institutionen för 

kommunikation och medier på Lunds universitet vårterminen 2011. 

 

  Etisk marknadsföring har i dagens konsumtionssamhälle blivit vanligare. I 

dagligvaruhandeln sprider sig alternativa produkter som sätter sig emot en förödande kapitalism. 

Det föreligger här intressanta aspekter som är värda att plockas upp till ytan och granskas. När 

företag med en etisk framtoning iscensätter och marknadsför naturlighet, vänder de 

kapitalismens baksidor till sin fördel för att öka försäljning. Problematiken klarläggs genom 

klädföretaget American Apparel som tar detta i anspråk. Därmed ämnar studien att skapa 

förståelse för hur alternativ reklamkommunikation slår sig fram på handelsmarknaden. 

  Metoden för att utvinna kunskap om denna reklamkommunikation har utgjorts av 

kvalitativa innehållsanalyser med semiotiken som analysredskap. De semiotiska verktygen har 

tillämpats på tre områden från American Apparels hemsida, innefattande traditionella 

reklamannonser och två icketraditionella kommunikationssätt. För att kartlägga de 

symbolhandlingar som företaget verkar med och hur dessa kommuniceras i en större kontext, har 

en modelläsare av reklamtexterna tagits fram. 

  Symbolhandlingarna är tvetydiga då de innehåller paradoxala betydelser, vilket är ett sätt 

att engagera konsumenten i medskapandet av handlingarnas betydelser. Därmed upplever 

konsumenten sig som unik, originell och rättvis i sin konsumtion. Detta är ett framgångsrikt 

kommunikationssätt i en irrationell och fragmentiserad nukultur. Trots American Apparels 

alternativa ansats visar de sig ändå bara vara medskapare av det kapitalistiska 

konsumtionssamhället. Slutsatsen är att American Apparel gör det äkta anspråket säljbart, vilket 

är ett finurligt sätt att kapitalisera på konsumentens lojalitet. 

 

Nyckelord: American Apparel, reklam, reklamkommunikation, marknadsföring, etisk 

marknadsföring, konsumtionssamhälle, konsumism, semiotik, symboler, symbolhandlingar, 

hipster, nukultur, motkultur, naturlighet. 
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1. Inledning och bakgrund 

  Idag kan det konsumeras ekologiskt, det kan konsumeras trendigt, det kan konsumeras 

rätt och det kan konsumeras fel. En sak är dock säker och det är att konsumera, det gör vi. 

Konsumtion är nästintill en ofrånkomlig företeelse som utgör en stor del av det vardagliga livet 

och är en viktig komponent i formandet av individers identiteter. Konsumenterna letar efter de 

rätta varorna medan företagen i sin tur letar efter de rätta köparna. För att märka varorna med 

betydelse får marknadsföring en allt större roll. 

  Etisk marknadsföring har blivit vanligare. I dagligvaruhandeln sprider sig produkter 

märkta med rättvisesymboler, som ett alternativ i den uppsjö produkter som marknaden har att 

erbjuda. Genom att byta ut plast mot papp, exotiskt mot närproducerat och framhäva goda 

arbetsförhållanden, framstår dessa produkter som rättvisa mot både miljö och människor. En del 

företag väljer att samla dessa så kallade rättvisa alternativ under ett och samma tak vilket 

förenklar det rätta handlandet. 

  The Body Shop framhäver mer än gärna sitt stöd till utsatta och H&M levererar 

kollektioner i organiskt bomull. Matbutiker som Whole Foods och svenska Urban Deli erbjuder 

ett helhetskoncept av så kallade naturliga och ärliga varor. Detta är några få exempel på 

alternativa sätt att slå sig fram på marknaden. Gemensamt är att de gör anspråk på att vara 

naturliga och sätta sig emot kapitalismens orättvisa baksidor. Baksidor som miljöförstöring och 

den tredje världens fattigdom. Det blir därför intressant att se hur företag med en etisk 

framtoning kommunicerar med sina konsumenter för att fånga deras intresse i det kapitalistiska 

samhället. Den här studien väljer att rikta ett ifrågasättande och kritiskt öga mot detta genom ett 

utmärkande exempel – American Apparel. 

 

1.1 American Apparel och deras reklamkommunikation 

  American Apparel är en klädkedja och klädfabrik som även står för sin egen 

marknadsföring. ”Fashionable Basics. Sweatshop Free. Made in USA” är företagets slagord med 

vilka de utmärker sina annars enkla, till större del enfärgade trikåkläder för både kvinnor och 

män. Deras butiker är utspridda över hela världen med produktionen centraliserad i Los Angeles. 

Företaget har en vertikal utformning där alla anställda erbjuds goda arbetsförhållanden vilket de 

vill ska synliggöras genom en transparent profil. 
1
De använder sina anställda (och därmed 

                                                           
1
 http://americanapparel.net/contact/profile.html 
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“vanliga” människor) som modeller i den egenproducerade reklamen, ofta med en tillhörande 

personlig presentation. Reklamen innehåller mycket naket, är tagna i vardagliga miljöer och är 

enkelt utformade. De uttrycker följande om sin reklam; 

 

Our iconic ads reflect the diversity, individuality and independent spirit this company was founded on, with little 

regard for mainstream advertising trends. Controversial as they may be, we'll continue to give our core audience 

what they crave, a real and unadulterated look at the creative process behind American Apparel and the essence of 

our brand. 
2
 

 

  Marknadsföringens utformning är något som grundaren Dov Charney gärna uttalar sig 

om. Estetiken menar han är hämtad från “konstnärlig” pornografi , och det kanske är just denna 

inriktning, och inte rättvisemärkningen, som företaget är mest känt för. Grundaren säger; “Det 

finns inget explicit sexuellt i våra annonser. Det är bara naturliga bilder av den livsstil som 

urbana, unga vuxna människor lever varje dag”. Vidare uttrycker han gärna sin egen starka 

sexuella drivkraft och är i media öppen med sin uppväxt i ett judiskt hem i Montreal.
3
 

  Marknadsföringen sker främst genom reklamannonser i tryckt media. På hemsidor och 

bloggar förekommer mindre annonser och kortare reklamfilmer. Deras reklam disponeras i större 

storlek längst vägar och i tunnelbanor. Hemsidan är väl utbyggd med onlineshop, foto- och 

pressarkiv, information om företaget och diverse fakta om annat. Utomstående har även 

möjlighet att involvera sig i marknadsföringen genom att skicka in bilder på sig själva iförda 

American Apparels kläder.
4
 

 

1.2 American Apparels konsumenter 

  Hipstern, som kan ses som ett nutida kulturellt fenomen, förknippas ofta med att vara en 

American Apparelkonsument. Det är en svårdefinierad grupp i samhället som ännu inte utförligt 

studerats i den akademiska världen. På internet florerar det hipsterdefinitioner, hipsterhat och 

ingående beskrivningar av dessa individer. Stor medial uppmärksamhet har riktats åt hipstern i 

bland annat bloggar som Look at that fucking hipster 
5
och är väl omskriven på sidor som 

                                                           
2
 http://americanapparel.net/presscenter/ads/index.aspx 

3
 http://americanapparel.net/presscenter/articles/20070112svd.html 

4
 http://americanapparel.net/ 

5
 http://www.latfh.com/ 



7 
 

Wikipedia 
6
och Urban Dictionary 

7
. Sammantaget beskriver dessa hipstern som 80-talister från 

medelklassen vars mål är att framstå som unika och individuella, vilket de bland annat gör 

genom att intellektualisera mode och grafisk formgivning. En karaktäristisk hipster bär ofta med 

ironi stora glasögon, färgglada tajts och t-shirts med tryck. Många av dessa attribut går att 

återfinna i American Appraels butiker. Vidare föraktar hipstern kommersiella trender och vill gå 

emot kollektivet. Mark Greif, beskriver i artikel The Hipster in the Mirror, dessa individer som 

en allmän västerländsk frontlinjekonsument, som uppstått ur ett privatiserat välfärdssamhälle 

(Greif 2010). Magasinet Adbusters sammanfattar hipsternskulturen i en artikel publicerad av DN 

med att; 

 

Hipstern är inte så mycket en subkultur som en konsumentgrupp som använder sitt kapital till att köpa innehållslös 

autenticitet och upprorsanda och menar på att de... konsumerar coolhet snarare än att skapa det (Sköld 2010). 

 

  Oavsett om hipstern är en subkultur eller en konsumentgrupp, tas de för att vara 

alternativa i det kommersiella samhället, liksom American Apparel är känd för att vara 

alternativa på den kommersiella marknaden. Då hipstern ofta klär sig i American Apparelkläder 

kan ett antagande göras om att företaget försöker fånga upp och använda sig av hipsterns livsstil i 

sin marknadsföring. Genom att rikta fokus på detta samspel kan förståelse utläsas för hur 

American Apparels reklamkommunikationen fungerar. Studien tar här avstamp för att utvinna ett 

exemplifierande svar för hur nya reklamkommunikationer tar sig fram i samhället. 

 

1.3 Tidigare forskning 

  American Apparel har i dagsläget studerats vetenskapligt ett fåtal gånger. I denna studies 

förundersökning har en artikel rörande företagets profilering hittats. Fourth worlds and neo- 

fordism, skriven av Liz Moor och Jo Litter (2008), är en studie av American Apparels 

“transparenta” profil och “Sweatshop Free”-strategi. Avhandlingen menar att American Apparel 

trots sin alternativa inriktning, reproducerar stereotypa ideal av företagets anställda. Forskningen 

kring hipstern, där dessa benämns som just hipsters, är även den begränsad. Det går dock att 

                                                           
6
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hipster_(samtida_undergroundr%C3%B6relse) 

7
 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hipster 
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finna ett stort utbud av medial uppmärksamhet som riktas mot detta fenomen (se 1.2). För att 

utvinna mer förståelse för fenomenet kan det dock behöva höjas till en vetenskaplig nivå. Ett 

exempel på hur det har gjorts är i artikeln Acceptable rebellion': marketing hipster aesthetics to 

sell Camel cigarettes in the US (Hendlin et al. 2009), som med vetenskaplig grund tar fasta på 

hur cigarettföretaget Camel använder hipsterkulturens estetiska drag i sin marknadsföring. 

Artikeln kan generera förståelse för både hipsterkulturen, reklamkommunikationen och inverkan 

på konsumenter. 

  På Lunds Universitet har det tidigare skrivits en kandidatuppsats om hipsterfenomenet, 

vilken definierar samhällsgruppen som en flyktig typ av subkultur (Sandberg & Ohlsson 2010). 

Den svåra definieringen motiverar fortsatta studier av fenomenet och placerar således denna 

studie av American Apparels reklamkommunikation i ett fält för konsumtionsforskning. 

 

2. Syfte och frågeställning 

  Syftet med studien är att skapa förståelse om alternativ reklamkommunikation som letar 

sig in på handelsmarknaden för att fånga konsumenters intresse i ett konsumtionsinriktat 

samhälle. Detta kan vidare ge förståelse för hur individer förhåller sig till konsumtion. Medierna 

utgör en stor del av individers referensramar för verkligheten, vilket motiverar att mediernas 

budskap kan ha inverkan på individers världsbild och bör därför uppmärksammas. 

  Med avstamp i American Apparels marknadsföring har studien för avsikt att bidra med 

kunskap till reklamkommunikationens forskningsfält. Kunskapen är tänkt att skapas genom att 

kvalitativt studera de symboler American Apparel kommunicerar med. Studien har således ett 

sändarorienterat perspektiv, men säger i sina kommunikativa handlingar något om de önskvärda 

mottagarna. Med insikt i hur symbolhandlingarna och mottagaren ser ut, kan 

reklamkommunikationen förstås och därmed sättas in i välfärdssamhällets kontext. Mer 

preciserat kommer följande frågor att ställas till de utvalda texterna; 

 Vilka symboler kommunicerar American Apparel med?  

 Hur ser modelläsaren ut?  

 Hur ser reklamkommunikationen ut och hur kan den förstås i välfärdssamhällets kontext? 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsen metodologiska upplägg. Det inleds med en generell 

beskrivning av semiotiken som analysredskap, som främst baseras på Helge Östby, Karl 

Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsens (2004) Metodbok för medievetenskap. För att 

skapa ytterligare förståelse för semiotiken har Jonathan Bignells (2002) bok Media semiotics 

och John Fiskes (1997) Kommunikationteorier använts. Detta stöttas upp av Patrik Aspers 

(2007) Etnografiska metoder som förklarar hermeneutiken. Mats Ekström och Lars- Åke 

Larssons (2010) antologi Metoder i kommunikationsvetenskap har främst använts för att skapa 

en modell för studiens tillvägagångssätt. Därefter följer en redogörelse för den utvalda empirin 

och avslutas med en mer precis beskrivning av studiens utförande och metodkritik. 

 

3.1 Semiotiken som analysredskap 

  För att skapa en förståelse för texters innehåll och underliggande betydelse används inom 

den kvalitativa forskningstraditionen textanalytiska metoder. Det innebär enkelt uttryckt att man 

söker svar på frågor genom att ställa dessa till texten. För att finna svar och nå kunskap har 

medieforskningen utvecklat olika teorier, som beroende på vilken kunskap som önskas finnas, 

blir ett viktigt redskap i analysen. Inom semiotiken studeras textens olika symboler och vilka 

betydelser de förmedlar. Med en hermeneutisk epistemologi, vilket förenklat kan sägas vara att 

världen inte ses som objektiv, förstås texters mottagande och underliggande betydelser genom 

tolkning. Den symptomala läsarten är en metod med målet att blottlägga samhälleliga strukturer 

som på ytan ses som naturliga. Vidare gör semiotiken skillnad på den omedelbara betydelsen av 

en text, denotation och textens medbetydelse, konnotation. Textens konnotativa betydelser kan 

variera beroende på kontext. (Østbye et al. 2004:62ff) Tillsammans svarar symbolerna för myter 

– underliggande och samförstådda betydelser som upplevs vara naturliga men som snarare är 

kulturella (Bignell 2002). Textanalyser säger även något om sina mottagare, men det skulle vara 

felaktigt att i fortsatt studie benämna mottagarna som just mottagare, då alla individer mottar 

buskap olika. Därför kommer studien vidare vägledas av en så kallad modelläsare – en 

hypotetisk läsare av American Apparels reklamtexter. Modelläsaren blir en sammantagen 

konstruktion av en möjlig läsare och eventuell konsument. (Gripsrud 2002:256) 

  Den hermeneutiska cirkeln, är en metafor som tydliggör hur förståelse är en process som 
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växer fram då förförståelse och ny kunskap tillsammans leder till nya tolkningsansatser. 

Förståelse innebär tolkning av mening. Mening kan därför inskrivas i medier, som innefattar 

både språkliga och visuella uttryck. Den tolkning forskaren syftar till att klargöra är aktörens, det 

vill säga sändarens mening av texten. (Aspers 2007:37ff) Vetenskapen kan sägas vara subjektiv i 

den mening att den tolkar subjekt (Ekström & Larsson 2010:15ff).     

 Med ovanstående beskrivning av semiotiken blir det här tydligt varför just denna valts 

som metod för att bryta ner American Apparels marknadsföringstexter, finna mening i 

symbolerna och göra de kulturella myterna synliga. Semiotiken lämpar sig väl för studien då 

metoden har ett sändarorienterat perspektiv, vilket här är nödvändigt för att blottlägga 

strukturerna i American Apparels kommunikativa tillvägagångssätt. 

 

3.2 Empiri 

  American Apparels marknadsföring blir intressant att studera då de själva anser sig vara 

naturliga och alternativa. De marknadsför sig dels genom traditionella reklamannonser, men 

släpper i delar av marknadsföringen fokus från enskilda produkter. Exempel på detta går bland 

annat att finna på hemsidan. Under fliken ”Urban Experiences”, samlar företagets anställda 

bilder de tagit på människor, platser, skyltar och andra föremål runt om i världen (se bilaga 2). 

“CaliSelect” är ytterligare en sektion på hemsidan där American Apparels vintagekollektion 

presenteras. Denna innefattar även en blogg där de anställa visar upp dessa vintagekläder (se 

bilaga 3). “Urban Experiences” och “CaliSelect” kan ses som två sätt att kommunicera med sina 

mottagare utan att utge sig för att vara reklam – en ickereklam. 

  Reklamexponeringen är mycket aktiv vilket uppenbarar sig då ständigt ny reklam 

publiceras. I försöket att ringa in hela American Apparels reklamkommunikation kommer tre 

områden från företagets hemsida att studeras. Dessa presenteras härmed med en kortare 

beskrivning och motivation till urvalet. 

 Ett utdrag om åtta stycken enskilda reklamannonser från arkivet på hemsidan. 

Motivationen till valet ligger i att denna typ av annons är klassisk i sin utformning och 

produceras i stor skala (se bilaga 1). 
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 Ett urval om sex stycken bildserier från fotoarkivet ”Urban Experiences”. Som empiriskt 

material blir detta intressant då dessa bilder kan tänkas inrymma de anställdas 

uppfattning av vad som bör ingå i American Apparels kommunicerade bild (se bilaga 2). 

 Ett urval om tre blogginlägg från “CaliSelect”. Dessa bör ingå i analysen i förhoppning 

om att de kan bidra till en helhetsbild av American Apparels reklamkommunikation (se 

bilaga 3). 

   En mer övergripande förklaring till urvalsförfarandet är att urvalet kan sägas vara ett 

dublikat i miniatyr av American Apparel i sin helhet. Detta påstående får stöd från det faktum att 

de tre ovan nämna urvalsgrupperna är skilda komponenter i American Apparels marknadsföring. 

Komponenterna kan tillsammans utgöra en enhetlig bild men också bidra med betydande 

distinktioner från olika delar av företaget. Motivationen till att empirin är hämtad från American 

Apparels hemsida är av den enkla förklaring att reliabiliteten på internet kan sägas utgöra den 

mest aktuella versionen av företagets utsända signaler. Avgränsningen upplevs även rama in 

syftet och urvalet förhålla sig väl till studiens storlek och tidsramar. Detta är något som annars 

kan tänkas ursäkta mer omfattande empiri men fyller här en rättvis funktion. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

  ”Att skapa en modell för textanalys är motsägelsefullt. Textanalys handlar om att till stor 

del närma sig en text förutsättningslöst.” (Ledin & Moberg 2010:160). För att skapa en struktur i 

studien av det empiriska materialet kan det trots denna antites utformas en modell som ingång 

och stöd i arbetet. Med inspiration från Ledin och Mobergs (2010:155ff) analysmodell för 

textanalyser och Fogdes (2010:180ff) diskussioner kring bildanalyser, har en modell för denna 

studie utformats. Följande punkter kan ses överlappa varandra, vilket är avgörande för en 

enhetlig bild. 

 Textens innehåll – teman och propositioner. Här fastställs textens genre och vilka 

intentioner sändarna verkar ha med texten, vilket kan ses som en inramning av det 

förhållningssätt läsarna förväntas ha. Konkret ställs frågorna: Vad händer i texten? Vad 

handlar texten om och vad påstår den? Vidare studeras textens detaljer (exempelvis färg, 

typsnitt, linjer och text) och hur dessa förhåller sig till varandra. Detta är den denotativa 

nivån. 
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 Relation till text – förhållandet mellan sändare och mottagare. Vilka symbolhandlingar 

används i texten för att skapa en relation till läsaren? Hur inbjuds eller utestängs läsaren 

till och från texten? Här studeras textens inre och yttre egenskaper som önskar attrahera 

läsarens köpintentioner. Konkret kan exempelvis fotografiska kompositioner studeras. 

Hur är bilden tagen? Vilken kroppshållning har den fotograferade och från vilken vinkel 

ser läsaren detta? Med dessa frågor kan textens modelläsare inbegripas. 

 Kontexten – den konnotativa nivån. Vilka kulturella föreställningar förekommer i texten? 

Texterna kan även studeras interdiskursivt, i hur de lånar stilar och utmärkande drag från 

andra genrer. Fiske redogör för hur kommutationstest användas. Ett sådant kan förklaras 

med att egenskaper i texter byts ut mot andra för att testa dess betydelse och kulturella 

innebörder (1997:147). Vad händer exempelvis om en kvinna byts ut mot en man i en 

bild? 

 

  Analysen av det empiriska materialet har gått till på följande sätt. Reklamannonserna, 

blogginläggen från “CaliSelect” och de enskilda bildserierna från “Urban Experiences” blev först 

separerade från varandra. Materialet behandlades sedan genom att följa den systematik som den 

nämna modellen påvisar. Dessa har sedan reducerats till resultat fyllda av mening och 

strukturerats upp i ett analysschema. Frågorna som nämns i modellen har sammanfattats under 

följande kategorier; namn och produkt, genre, denotativ nivå, relation till läsare, 

kommutationstest, interdiskursivitet och konnotationer. Analysschemat har vidare utgjort 

underlag för kommande analys (se 5). För att lättare kunna följa en helhet av uppsatsen inleds 

varje avsnitt med en kortare beskrivning av dess innehåll. 

 

3.4 Metodkritik 

  Det föreligger alltid en viss problematik vid tillämpning av kvalitativa metoder. Analysen 

blir i viss mån präglad av redan förutsedda antaganden då studiens alla frågeställningarna är 

konstruerade och inte fastställda. Detta är emellertid oundvikligt men ska inte ses som en 

nackdel då förhoppningen har varit att med all önskvärd tydlighet möta texten förutsättningslöst. 

Den hermeneutiska cirkeln förklarar dock att förkunskapen snarare kan ligga till grund för 

starkare resultat. 
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  Vid en mer omfattande studie hade ett mottagarperspektiv kunnat intas med intervjuer 

som tillvägagångssätt. Kombinationen av textanalys och kvalitativa konsumentintervjuer hade 

eventuellt kunnat generera större förståelse för reklamkommunikationen. Då American Apparel 

inte är ensam om att använda sig av denna alternativa reklamkommunikation, hade studien likväl 

kunnat genomföras på företag med samma inriktning. Studien är således menad att resultera i en 

vidare kontextuell förståelse vilket stärker studiens generaliserbarhet. 

 

4.Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramarna för uppsatsen. Övergripande kan det främst 

sägas utgöras av Zygmunt Baumans (2008) teorier om konsumtionssamhället. Studien kommer 

även influeras av Anders Bengtsson och Jacob Östbergs bok Märken och Människor (2009) för 

att skapa förståelse på en individnivå. The rebel sell (2006) av Joseph Heath och Andrew Potters 

kan med fördel användas som ett komplement till det teoretiska ramverket för att nå en djupare 

förståelse för de samhälleliga kontextuella förhållandena och hur dessa kan förstås ur 

motkulturers genomsslagskraft. För att få mer specificerade teoretiska utgångspunkter i direkt 

anknytning till American Apparel kommer Debra Merskins artikel The pornographic gaze in 

fashion advertisning (2006) tillämpas för att förstå hur sexualiserade föreställningar påverkar 

företagets reklamkommunikation. 

 

4.1 Konsumtionssamhället 

  Bauman menar i boken Konsumtionsliv (2008) att samhället har gått från att vara ett fast 

produktionssamhälle där strävan var att på ett långsiktigt plan säkerhetsställa individers och även 

kollektivets behov, till att vara ett konsumtionssamhälle. Större vikt lades förr vid varornas 

funktion att växa i värde. Egenskaper som ädel och elegant var eftersträvansvärt. Valen var 

förståndiga, rationella och gjorda med försiktighet. Vidare beskriver Bauman (2008) hur 

samhället kom till en punkt där produktion och konsumtion i allt större utsträckning blev skilda 

från varandra och därmed självständiga. Det har skett en “konsumistisk revolutionen” som syftar 

till att beskriva hur den individuella sysslan konsumtion har blivit ett genomgående drag i 

samhället som kan benämnas vid konsumism. 

  Dagens konsumtion besitter till skillnad från produktionssamhällets egenskapen av att 
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vara irrationell på det sätt att den har funktionen att ge omedelbar stimulans. Tiden i det 

nuvarande samhället kan förklaras med Michel Maffesolis metafor som “pointillistisk”, med 

vilken han menar ta fasta på hur ögonblick och tillfälligheter formar helheten. (Bauman 

2008:34ff) Det är i efterhand som händelser tillskrivs en logisk förklaringsföljd och det är därför 

varje enskild individs uppgift att ta vara på formandet av sitt liv. Vidare benämns detta fenomen 

vid Baumans (2008) begrepp “nukultur”. 

  Samhällets överlevnad kan dessutom sägas vila på individers konsumtion. Ett lands 

framgång mäts i hur pengar byts genom bruttonationalprodukten (bnp). Att vara en konsument är 

som medborgare en skyldighet då det är detta som välfärden vilar på. Konsumtionen är lika med 

ett socialt medlemskap och de som är oförmögna att konsumera hamnar i en underklass. Denna 

kapitalistiska utformning som betonar individualitet innebär att underklassen har gjort fel. Med 

andra ord kan det ses som att: 

 

Det centrala syftet med konsumtionen i konsumtionsamhället [...] är inte att den ska tillfredställa behov och begär, 

utan att konsumenterna ska kommodifieras eller rekommodifieras: de ska upphöjas till ställning som säljbar vara 

(Bauman 2008:67). 

 

  Medelklassen har hamnat i kläm i det rådande välfärdssamhället. Gränsen för vad som 

definieras som lycka har överskridits för längesedan men genom att identifiera sig med sin 

konsumtion försöker folk skapa materiell lycka (Heath & Potter 2006:104ff). I jakten på lycka 

och socialt medlemskap handlar det paradoxalt nog inte längre om att spendera pengar på ting 

som hjälper konsumenten att passa in utan snarare om att sticka ut ur mängden. Marknadens 

uppgift är således inte endast att få människor att konsumera utan måste också stävja sig i den 

utbredda konkurrens som uppstått mellan varumärken. Alla varumärke verkar på en marknad där 

strävan och ambitionen ligger i att särskilja sig från mängden. (Heath & Potter 2006:105ff) 

Vidare menar Bauman (2008) att konsumtionssamhället har olycka och melankoli som resurs. 

Kombinationen av att varor ska generera lycka och marknadens effektiva strategi att nedvärdera 

tidigare produkter har skapat nya strategier för marknadsförare att följa, vilket banat vägen för 

helhetslösningar för konsumenterna att köpa. 
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4.2 Individen i ett konsumtionssamhälle 

  För att förstå individers konsumtionsbeteende kan den tolkande konsumtionsforskningen 

med fördel nyttjas. Forskningen utvecklades under 1980-talet då brister och frågetecken mot 

tidigare forskning uppstod. Den tolkande konsumtionsforskningen fokuserar på sociokulturella, 

symboliska och ideologiska handlingar, liksom denna studie gör (se 3). Detta redogör Bengtsson 

och Östbergs (2009) i sin bok Märken och människor och förklarar hur produkter inte endast 

konsumeras för sin funktion utan även för sin betydelse. Den tolkande konsumtionsforskningen 

hjälper till att förstå att konsumtion är symbolisk. Varför det är viktigt att förstå 

konsumtionssymboliken är nära förknippat med konsumenters identitetskonstruktion. Rusell 

Belk har i artikeln Possessions and the Extended Self utvecklat en teori som klargör hur 

individers ägodelar påverkar jaguppfattningen och hur konsumtion är en del av 

identitetskonstruktionen. Hur dessa ting blir en del av jaget beror på de kulturella sammanhang 

individen agerar i. (Bengtsson & Östberg 2009:23ff) 

  Som en förlängning av denna identitetskonstruktion har benägenhet att vara cool tagit allt 

större plats i samhället. Heath och Potter skriver att “Cool has become the central ideology of 

consumer capitalism” (2006:193). När en ständig strävan efter att vara cool blir individers 

sökan, och när en exceptionellt liten del personer vet svaret, blir jakten ett optimalt lockbete. Den 

starka längtan efter att vara cool är det kapitalistiska samhällets levebröd. Författarna definierar 

den coola personen som en rebell mot den stora massan i samhället. Hon är individualist och 

agendasättare. (Heath & Potter 2006:196) 

 

4.3 De alternativa produkterna kommersialiseras 

  Motkulturer är inget nytt fenomen utan tydliga tendenser och företeelser är att återfinna i 

politikens historia. Företag har marknadsförts sig genom olika politiska anknytningar i årtionden 

tillbaka. Under 1960-talet florerade vänsterpolitik och civila rättigheter. På 1970-talet tog 

hippiekulturens feminism vid och på 1980-talet kom miljöaktivisterna. Birkenstocks och VW 

Beetle lät exempelvis symbolisera en hippie. Myten om dagens motkulturer är bara en 

reproduktion och förlängning av redan funna strategier (Heath & Potter 2006:3). Så var kom idén 

om “alternativt” från? 

  Motkulturen sätter sig emot kollektiva handlingar och det regelstyrda samhället. Det visar 
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dock att upprorskulturen inte är ett motstånd till systemet utan snarare en del av systemet. Den 

kritik som upprorsmakarna i motkulturerna riktat mot samhället har istället visat sig bli en 

drivande faktor i konsumtionssamhället. (Heath & Potter 2006:101ff) 

  Sexuella symboler används ofta i marknadsföringssyfte och att sex säljer är ett känt 

mantra. Detta skriver Merskin (2006) i The pornographic gaze in fashion advertisning, och 

förklarar hur reklamens sexuella uttryck blivit allt mer kommersialiserade och därmed 

accepterade och neutraliserade. Problematiken ligger bland annat i hur de kvinnoideal som 

förmedlas har framställts under en heterosexuell och manlig erotisk blick och har med 

acceptansen blivit en norm i samhället. En mer utförlig granskning av symbolhandlingarna och 

övriga frågeställningar (se 2) kommer i analysen utvecklas. 

 

5. Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av det empiriska materialet väglett av det teoretiska 

ramverket. Med de metodteoretiska verktyg som bryter ner texten, är förhoppningen att finna ett 

exemplifierande svar på hur nya reklamkommunikationer fungerar och fångas upp i det rådande 

samhället. Analysen är uppdelad i tre övergripande teman, varav det första behandlar de 

symbolhandlingar som sker i American Apparels marknadsföring. Vidare fördjupar analysen sig 

i reklamens modelläsare. Det avslutande temat avser klarlägga hur reklamkommunikationen kan 

förstås i en större kontext. 

 

5.1 En paradoxal symbolhandling 

  I ett försök att reda ut de funna symbolerna från det empiriska materialet, följer i detta 

avsnitt en redogörelse för de mest karaktäristiska. Som tidigare nämnt utgår analysen från ett 

sändarorienterat perspektiv med den tydliga motivering att det är American Apparel själva som 

står bakom sin marknadsföring, men släpper av den anledningen inte fokus från textläsaren. 

Innan påbörjad läsning av analys är även följande reservationer värda att ta i beaktning. De 

empiriska konnotationerna är baserade på intersubjektivitet vilket betyder att det föreligger en 

förhoppning om att de utlästa medbetydelserna även delas med analysens läsare och deras 

kulturella kontext (Fiske 1997:119). Med stöd från Bignell (2002) som menar på att de 
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köpsignaler reklamen sänder ut redan är underförstådda, fokuserar studien på andra myter som 

användas för att tilltala läsaren. 

 

5.1.1 Generella symboler 

  Genomgående i det studerade materialet är att det föreligger en amatörmässig känsla i 

bilderna. Denna uppenbarar sig bland annat då bilderna är tagna i vardagliga miljöer, utan någon 

till synes retuschering och med en nästan polaroidisk utforming. Deras anspråk på naturlighet 

och transparens kan ses som en anledning till varför reklamen präglas av en enkel ljussättning 

och har en spontan utformning. Även om det finns övergripande teman i 

reklamkommunikationen så upplevs dock alla unika i sin utformning. Vidare följer mer 

detaljerade redogörelser för reklamens olika delar.        

 Reklamannonsernas logotyper och namngivning är strategiskt utplacerade och visar sig 

innehålla paradoxala undermeningar. Utplaceringen kan sägas gå i linje med den västerländska 

läsningen som går från vänster till höger (Fogde 2010:182). Majoriteten av det studerade 

materialet är namngivet. “Summers Coming”, “Totally Transparent” och “Flexibility” är talande 

exempel. Dessa lingvistiska tecken bidrar till bildernas sexuella anspelningar och främjar myten 

om kvinnan som naturligt tillgiven sin sexualitet, liksom de framhäver företagets önskvärda 

image som transparent. Avslutningsvis i nedre högra hörnet återkommer logotypen “American 

Apparel”, som är av det enkla typsnittet helvetica blank vilken stödjer deras neutrala underton 

ytterligare. 

 

5.1.2 Klär av meningarna 

  En återkommande symbol funnet i det studerade materialet är de rödmålade läpparna, 

detta ofta i kombination med ett övrigt sparsamt sminkat ansikte. De sexuella konnotationerna 

som det röda läppstiftet frambringar, har många historiska medmeningar. Röda läppar 

konnonterar klass och kvinnlighet samtidigt som de kan föra tankarna till prostitution. Färgen är 

både sensuell och ilsket betingad och går att återfinna i modellernas rödmålade naglar. De röda 

läpparna och nagellacket, är tydliga konstruktioner som inte går missta för något annat än 

tillgjorda, vilket blir ett sätt att visa på transparens. Symboliken som ligger i den röda färgen tar 

reklammakarna väl vara på, vilket bland annat går att finna exempel på i reklamannonsen 
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“Swimwear” där modellen har rödmålade läppar till ett övrigt sparsamt sminkat ansikte. Bilden 

har även ett sexuellt anspråk då modellens bröst tydligt exponeras. 

  Exemplet ovan leder analysen vidare in på just brösten som en betydelsefull och ständigt 

återkommande symbolhandling. På hälften av de analyserade reklamannonserna exponeras de 

kvinnliga modellernas bröst. De har alla en gemensam karaktär av att vara små och nätta, vilket 

kan sägas innehålla mindre sexuella konnotationer än om brösten hade varit stora. De exponeras 

på ett naturligt sätt vilket kan tänkas vara ett försök till att etablera bilden av att bröst bara är en 

del av människokroppen. Ett stärkande argument till detta antagande om naturlighet är att 

modellerna aldrig rör vid brösten. Skiljelinjen mellan vad som kan sägas vara pornografiskt eller 

naturligt är dock en gråszon. 

  Pornografiska attribut har tidigare använts i reklam, och då framförallt av kända och högt 

uppsatta designers som Marc Jacobs och Chloé. Detta har Merskin (2006) studerat och menar på 

att dessa har ett högkulturellt anspråk som vidare lett till att användningen av dessa attribut 

kanske kommersiellt med allt större acceptans och normaliseras därmed. Därför kan American 

Apparel ses ta sig an de pornografiska koderna likt de ovan nämnda märkena gjort utan större 

ifrågasättning från omvärlden, samtidigt som symbolhandlingen kan syfta till den lägre status 

pornografi innehar. Kombinationen av de anspråk på både högre och lägre status är värd att 

uppmärksamma och kommer tillskrivas betydelse senare i analysen (se  5.2.4). Som en 

ytterligare infallsvinkel kan handlingen ses som en kritik av pornografisk reklam, då det går att 

finna en ironisk underton i bilderna. Det är dock svårt att klassificera reklam som pornografisk, 

men definitionen kan tydliggöras med hjälp av Merskins följande beskrivning av ordet; ren 

pornografi kan förklaras med att individer själva, i par eller i grupp, engagerar sig i sexuella 

aktiviteter. En lättare form av pornografi benämnd mjukporr förklaras som romantiskt poserande 

unga kvinnor, utan direkt exponering av genitalier (Merskin 2006:204ff). American Apparels 

reklam bör kanske inte sägas vara pornografisk men däremot ha interdiskursiva drag från 

mjukporrgenren, vilket förstärker deras önskvärda image som ungdomliga och sexuella. 

 

5.1.3 Kvinnokroppen i fokus 

  Diskussionen och förhållandet till kvinnokroppen kan emellertid inte avslutas redan här 

utan kräver en mer ingående utredning. Modellerna och de personer som figurerar i företagets 

kläder har alla den gemensamma nämnaren att vara smala och nätta. Det finns här inga direkta 
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undantag. Modellernas kroppar är av en ungdomlig och nästan pubertal karaktär vilket blir 

påtagligt i reklamens arrangemang och exponeringsval. Kropparna i de studerade 

reklamannonserna framställs som naturliga på det sätt eventuella linjer och ojämna solbrännor 

inte retuscherats bort. Majoriteten av modellerna är dock relativt bleka. Detta skulle kunna ses 

som tecken knutna till deras önskvärda image om naturlighet och transparens. 

  Myterna kring kvinnlighet är intressanta analysaspekter då empirin visar sig ge ett 

implicit uttryck för vad American Apparel vill förmedla i sin kommunikation. I majoriteten av 

det studerade materialet, återfinns dock en anspelning på flickighet. Talade exempel kan sägas 

vara reklamannonsen “Israeli Girls” föreställande två unga kvinnor klädda likt oskyldiga 

skolflickor. I “Ice Cream Girl” under “Urban Experiences” blir flickanspelningarna nästan 

övertydliga då en femårig flicka slickar i sig glass och poserar för kameran. En återkommande 

frisyr är en uppsättning av håret i en tofs mitt på huvudet, som har flickiga konnotationer och 

syns bland annat i de ovanstående reklamannonserna och “The Weekend Tote”. Det går att finna 

sexuella undermeningar i dessa exempel vilket kommer diskuteras vidare i analysen (se 5.3.1) 

Det blir även tydligt vid kommutationstesten att om kvinnorna bytts ut mot män, hade detta fått 

en ironisk uppenbarelse och en hypotes om att bilderna är skapade under en manlig blick kan 

frambringas. I kombination med de implicita pornografiska symbolerna kan det även sägas vara 

en erotisk blick (Merskin 2006:199). Kritik likt denna reserverar företaget sig för i sina 

uttalanden om att reklamannonserna endast är återspeglingar av urbana ungdomars livsstil. 

Denna insikt speglar företagets transparenta profil vilket gör att det är svårt att se detta som en 

underliggande struktur. Det kan snarare, med goda belägg, ses som en synlig struktur. 

 

5.1.4 Det icke uppenbara 

  American Apparel kan ses göra anspråk på myter som förekommer om judar. Då 

grundaren Dov Charney själv är jude, kan detta ses som att en röst kommer till tals och ett 

dialogiskt förhållande mellan texter uppstår. Då myter är historiskt betingade, kan de 

föreställningar, ironi och töntstämpel som judar genom tiderna utsatts för sägas leva kvar, vilket 

American Apparel försöker slå hål på. Antagandet får stöd av hur företagets profil vill förmedla 

individualitet och originalitet vilket kan vara ett försökt att upphöja religionens anseende. Detta 

kan exemplifieras i den analyserade reklamannonsen “Israeli Girls” blir ett försök att framhäva 

minoriteter och skönhet i varje individs särskiljande. Bildtexten till reklamen ger kortare 
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beskrivning av de två kvinnornas uppväxt, intressen och framtidsplaner. Men i vad som kan 

tänkas vara en upphöjning av kulturen och religion, kan samtidigt en ironisk underton uttolkas. 

Kläderna tjejerna bär är blå skjortor instoppade i beiga höga shorts, vilket återigen kan ses svara 

för myten om tönten. Detta gör att myten snarare reproduceras än upphävs. 

  Myten om tönten går även att finna i blogginlägget “Meet Peter” i “CaliSelect” där Peter 

poserar i ett bibliotek klädd i en kortärmad skjorta instoppad i ett par chinosbyxor. När han med 

röda strumpor står med fötterna inåtvända, hållandes i en bok med blicken fokuserad bakom ett 

par markanta glasögon kan hela arrangemanget svara för en karikatyr av en tönt. De markanta 

hornbågsglasögonen går även att återfinna i reklamannonsen “The Weekend Tote” där den unga 

och kvinnliga modellen poserar med en väska endast iklädd ett par hornbågsglasögon. Glasögon 

som symbolhandling hamnar i ett spänningsförhållande mellan den typiska töntstämpeln och de 

associationerna som kan härledas till den intellektuella akademikern som bär glasögon. 

  Flera uppvisanden av snabbmat är funnet i det empiriska materialet, främst under “Urban 

Experiences” som nämnt i urvalsprocessen tänkt ge en mer enhetlig bild av det American 

Apparel önskar kommunicera. Det mest talande exemplet är en bildserie döpt “Food Porn”, där 

fotograferade maträtter utan logisk förklaringsföljd visas. Bilderna frambringar en äcklande 

känsla och konnoterar bland annat dåliga vanor, frosseri och lågstatus. Att American Apparel 

använder sig av snabbmatsymboler kan ses som ytterligare en motsättning. De ger en bild av det 

kapitalistiska överflödet men det blir svårt att utläsa om uppvisandet är ett motstånd eller ett 

medhåll. Diskussionen kring snabbmatsfenomenet i denna reklamkommunikation utvecklas 

under 5.3.2. 

  För att strukturera upp de ovan nämna symbolhandlingarna, kan dessa sättas in i en egen 

kontext. Alla de studerade texterna återknyts på något sätt till städer då exempelvis modellernas 

uppväxtort skrivs ut direkt i reklamen eller var deras arbetsplats är lokaliserad. Detta blir som 

absolut tydligast i “Urban Experiences” som redan i namnet visar på det faktum att American 

Apparel är en urban företeelse. En intressant motsättning uppenbarar sig även här. Hälften av 

reklamannonserna är tagna i naturmiljö, vilket återigen kan sägas framhäva deras anspråk på det 

naturliga. 

  Sammantaget har de semiotiska verktyget hjälp till att urtolka ett tvetydigt kodsystem, 

där motsägelser avlöper varandra. Sexigt och flickigt, töntigt och coolt, urbant och naturligt. 

Detta verkar dock inte vara något som är till American Apparels nackdel. Kanske kan det snarare 
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vara något som triggar igång köpnerven? (se bilaga 1, 2 & 3) 

 

5.2 Hipstern som modelläsare 

  Produkter signifikerar även sina konsumenter (Bignell 2008:36). De ekonomiska 

aspekterna av konsumtion blir undergrävda av de känslomässiga begären som har ett större 

inflytande på konsumenters motivation att handla (Bengtsson & Östberg 2009:25). Utöver sin 

funktion säger alltså produkterna genom symbolhandlingar något om modelläsaren och deras 

känslomässiga begär. Härmed avser analysen ta fasta på modelläsaren vilket klargör bilden av 

American Apparels konsument. 

 

5.2.1 Begär av originalitet 

  De paradoxala symbolhandlingarna som klargjorts i 5.1 kan ses som ett försök till att 

tvätta bort den traditionella reklamstämpeln genom att vara nyskapande och originella. 

Framträdande blir originaliteten i de studerade blogginläggen i “CaliSelect”, där American 

Apparelanställda visar upp sina redan köpta kläder från vintagekollektionen. Det innebär således 

att det ekonomiska syftet försvinner då kläderna redan är köpta. Värdet läggs då helt i 

originaliteten och bloggen blir istället en slags inspirationskälla och uppvisande av stilar som 

målgruppen kan tänkas eftersträva. Genom att arrangera en blogg av denna typ kan man tänka att 

American Apparel utvecklar en form av icke reklam där förhoppningen är att på undermedvetna 

plan kommunicera fram en önskvärd merförsäljning. Då de uppvisade plaggen är oåtkomliga, 

blir jakten på liknande stilar en strategi för att få konsumenterna att hålla sig uppdaterade, för att 

vid senare tillfälle gå till American Apparel och köpa ett liknande plagg. Denna typ av 

kommunikation kan svara för Heath och Potters (2006) coolhetsideologi, vilken menar på 

strävan efter att vara cool är en genomgående drivkraft i samhället. American Apparel kan ses 

som agendasättare och sätter säregenhet som en egenskap för att vara cool. 

 

5.2.2 Känslan av rationalitet och medvetenhet 

  Irrationalitet är som tidigare nämnt en utmärkande egenskap för den rådande nukulturen, 

vilken företag kan ta tillvara på genom att sälja helhetskoncept (Bauman 2008). American 

Apparel kan dra nytta av nukulturens egenskaper, genom att låta reklamkommunikationen 



22 
 

omfatta mycket mer än försäljning av enskilda produkter, och leverera en slags 

helhetsförpackning fylld av den eftersträvansvärda originaliteten. De utger sig dock inte för att 

sälja en hel image då det finns ett begär av individualitet. I reklamkommunikationen adresserar 

de istället sina konsumenter som medvetna och rationella. 

  Ett framhävande av sina konsumenter som medvetna går att finna i hur reklamannonserna 

refererar till stilar från andra epoker. Delvis genom vintagekollektionen, men även genom 

nyproducerade varor som för tankarna till 80-talsdiscon, glada 60-talsflickor och 50-talets 

skolpojkar. Detta frambringar förmodligen känslor av trendmedvetenhet hos konsumenterna. 

Genom att American Apparel uttrycker en etisk anda med slagord som “Sweatshop Free”, 

projekterar de emotionella känslor på sina konsumenter som får uppleva känslan av att vara 

rationella människor som agerar rätt i sitt val av handlande. 

 

5.2.3 Gemensam livsstil 

  Med utgångspunkt i det faktum att American Apparel är ett klädmärke som främst säljer 

baskläder uppenbarar det sig ett intressant område beträffande företagets tillämpade 

reklamkommunikation. Att vara “företaget som säljer baskläder” räcker inte för att stå ut ur 

mängden och slå sig in på marknaden och bli accepterad. American Apparel visar mer kontext än 

produkt, med vilken de ger sitt koncept ett större sammanhang. Genom företagets profil får man 

som läsare inblick i hur de anställda lever ett spännande och urbant liv. Detta framhävs främst i 

“Urban Experiences” där de anställda dokumenterar hur de rör sig i urbana miljöer. Genom att 

erbjuda sina konsumenter möjligheten att skicka in egna bilder kan konsumenterna bli 

medskapare av American Apparels marknadsföring. Detta kan ses som en strategi för att få 

producent och konsumentsidan att smälta samman och bidra till en märkesgemenskap eller en 

oppositionell märkesgemenskap (Bengtsson & Östberg 2009). 

  Det finns dock en problematik i att kalla det en märkesgemenskap, då kläderna är mycket 

enkla och saknar märkning i form av logotyper. Att kalla det en oppositionell märkeslojalitet, det 

vill säga att en gemenskap skapas vid en motsättning till ett annat märke, blir även svårt då 

American Apparel inte uttalat sätter sig emot några andra märken. Det är snarare lojaliteten till 

livsstilen som är drivkraften och inte förhållandet till själva märket. Livsstilsanspelningarna kan 

ses som ett försök att bygga upp en långsiktig relation till konsumenten för att vid senare tillfälle 

kapitalisera på deras lojalitet. 
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5.2.4 Högkulturellt och lågkulturellt blir nukulturellt 

  Vad som är intressant att belysa ur empirin är hur företaget försöker romantisera bilden 

av en arbetarklass. Delvis genom sin betoning på enkla baskläder, men också i hur de nästintill 

helt uteslutit symboler tillhörande lyx och flärd. Deras kommunicerade företagsprofil påvisar ett 

försök att skapa ett fönster in till American Apparel som en arbetsplats där arbetsförhållandena är 

goda, och där varje anställd är en viktig komponent i företagets välmående. Detta system kan 

liknas vid ett modernt produktionssamhälle där allt är samlat under ett och samma tak. Den 

gamla arbetsklassens förhållanden i produktionssamhället kan liknas vid moderna 

sammanslutningar. Dessa beskrivs av Bengtsson och Östberg som en tid då; “Arbetarna slöt 

sig[...]samman i arbetarorganisationer för att tillsammans bilda en gemensam front mot 

arbetsgivarna” (2009:76). Om arbetsgivarna i det här fallet istället sägs vara 

konsumtionssamhället och American Apparel dess underhuggare, blir bilden av att de slutit sig 

samman i en mer rättvis och naturlig gemenskap. Denna anspelning på ett arbetarklassamhälle 

kan tänkas vara ett sätt att mörka ner sig själv som en del av en förödande kapitalism. 

Konsumenterna får då kanske tron om att vara rationella och etiskt rättvisa köpare. 

  Arbetarklassanspelningarna utgör en form av motsättning till lyxen och flärden men blir 

liksom nämnt i teoridelen snarare en del av kapitalismen. Detta tar även stöd i Baumans (2008) 

teorier om hur konsumtion är det som välfärdssamhället helt och hållet vilar på. Att American 

Apparels konsumentgrupp skulle sägas tillhöra en form av underklass blir således också fel då en 

underklass är oförmögen att konsumera. Därför blir det även intressant att uppmärksamma hur 

företaget inte endast använder sig av dåtidens arbetarklassymboler, utan även av nutida symboler 

förknippade med låg status. Återkommande är snabbmaten som visars i “Urban Experiences” 

bildserier “Food Porn”, “Ice Cream Girl” och “The Walking Sausage Guy”. Kombinationen av 

symbolerna kan ses som nyskapande och originell, men det kan även tänkas vara en strategi där 

konsumenterna kapitaliserar på kapitalismen som ickekonsumenter. Att spela på en 

arbetarklasstil kan generera en känsla av att vara en person som inte konsumerar. Med dessa 

argument om att American Apparel varken kan placeras in under en hög- eller lågkultur kan ett 

antagande göras om hur de vill fånga upp sina konsumenter i ett nukulturellt samhälle snarare än 

som en motkultur till det kommersiella. 
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5.2.5 Nukulturen präglar hipsterkulturen 

  Symbolhandlingarna kan därigenom förstås som en del av den konsumistiska nukulturen 

snarare än motkultur. American Apparels konsumenter är troligtvis unga, vilket får stöd från det 

faktum att de porträtterade modellerna är av ringa ålder och att företagets grundare uttalar sig om 

målgruppen som urbana unga vuxna. Dessa människor är troligtvis uppväxta under 1990- och 

2000-talet och kan sägas ha formats av det rådande konsumtionssamhället, där konsumtionen är 

en viktig del i individers identitetskonstruktion. Att konstruera en identitet kan liknas vid ett 

projekt med målet att få den skapade identiteten att se så naturlig ut som möjlig och därmed bli 

erkänd (Bauman 2008). Textanalysen kan som tidigare nämnt frambringa en modelläsare, alltså 

en hypotetisk läsare och eventuell American Apparekonsument. Analysen kommer nu att 

kontextualisera modelläsaren till hipstern för att förstå nukulturen och hipsterns sätt att agera i 

samhället. 

  Jakten på originaliteten kan sägas vara drivkraften och begäret för en hipster. Denna jakt 

är att återfinna i “Urban Experiences” och “CaliSelect” där de medverkande har hela världen 

som sin lekplats och agerar utifrån en något naiv verklighetsbild då de med lätthet reser världen 

över och fotograferar slumpmässiga ting. Hipstern är uppvuxen i ett välfärdssamhälle och som 

tidigare i analysen förklarades, är det urbana sammanhanget ett genomgående tema i det 

studerade materialet (se 5.1.4). Detta påvisas i bildserien “Cool Israeli Girls. At our Bayreuther 

Strase in Berlin” där tre israeliska tjejer poserar utanför en American Apparelbutik på ett 

avslappnat och spontant sätt utan uppenbar mening. “The Walking Sausage Guy” legitimerar det 

faktum att det slumpmässiga fotograferandet används för att skapa något unikt. Detta blir en 

motsättning till ett mer kommersiellt beteende där man kanske skulle valt att fotografera 

Berlinmuren istället för en korvgubbe. De slumpmässiga och irrationella handlingarna kan ses 

som ett försök till att framstå som unika och som ett sätt att upphöja dessa symboler som något 

intellektuellt i nukulturen.        

 American Apparel även kan ses intellektualisera sitt märke med två återkommande 

företeelser - glasögonen och tönten. Dessa bär båda med sig myten om det intellektuella. Med en 

förförståelse om att den typiska hipstern gärna bär hornbågade glasögon och att American 

Apparel väljer att klä sina modeller i dessa kan ytterligare förståelse för reklamkommunikationen 
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utläsas. Det blir en kommunicerande strategi där det unika återigen tillämpas för att få 

konsumenten att konsumera. (se bilaga 1, 2 & 3) 

 

5.3 Reklamkommunikationen kontextualiseras 

  I analysens inledande avsnitt klargjordes en del av de paradoxala symbolhandlingar som 

American Apparel handlar med. De säger en sak men gör samtidigt anspråk på något annat. Vad 

kan detta tänkas ha för betydelse? American Apparel tycks kommunicera med många olika 

redskap och symboler för att värva American Apparel konsumenter och anhängare av 

hipsterkulturen. De olika empiridelarna är explicita exempel på detta då de med olika 

infallsvinklar tilltalar och för en dialog med konsumenterna. Nedan följer en utredande del där de 

paradoxala symbolhandlingar och modelläsaren tillskrivs en mening i en större kontext. 

 

5.3.1 Provocerande reklam berättigas 

  De motsägelsefulla symbolhandlingarna kan ses som ett sätt att legitimera användning av 

provocerande symboler i större utsträckning. Mest framträdande är hur de sexuella symbolerna i 

viss mån kan sägas avsexualiseras då de i flera fall visas i kombination med mindre sexuellt 

laddade symboler. I “Food Porn” har ordet “Porn” en sexuell laddning. Bilderna ger däremot en 

äcklande känsla av dåliga vanor och överflöd. I “Israeli Girls” har de unga kvinnorna vad som 

skulle kunna läsas som sexuella blickar, men tappar med det faktiskt ordet “girls” och deras 

pryda klädsel en öppen sexuell stämpel. I andra reklamannonser förekommer snarare en 

överdriven sexualisering. Exempelvis kan “The Weekend Tote” och “Swimwear” tänkas vara 

ironiserande i sitt sätt att exponera modellernas kroppar. En ironisk framtoning kan även det vara 

ett sätt att legitimera de sexuella symbolerna. 

  Det kan antas att en viss sexualisering av just kvinnor sker i American Apparels 

reklamkommunikation. Dels då det förekommer en övervägande majoritet kvinnor i det 

studerade materialet, men även att det är dessa som är bärare av de sexuellt laddade symbolerna. 

Detta blir särskilt intressant då American Apparel utger sig för att vara ett företag med kläder för 

båda könen. I empirin förkom endast två män; “Meet Peter” är ett blogginlägg med bilder på en 

ung man poserandes i ett bibliotek. Han bär kläder som skulle kunna definieras som töntiga. 

“Amazingly well-dressed gentleman at the Magic Trade Show” är en bildserie under “Urban 



26 
 

Experiences” på en äldre man klädd i kostym. Kläderna är aningen för stora för mannen och med 

vad som kan tas för ett köpcentrum i bakgrunden, svarar bilden för myten om en nyrik person. 

Dessa män framställs snarare som intellektuella och icke sexuella. När empirins kvinnor och män 

sätts i relation till varandra kan sexualiseringen sägas berättigas ytterligare. Sexualisering av 

kvinnor är redan till viss del legitimerad och neutraliserad (Merskin 2006). Sammantaget blir det 

dock svårt att fastställa huruvida dessa är sexuella, pornografiska eller ironiska. Den tvetydiga 

kommunikationen kan dock fylla en funktion. 

 

5.3.2 Motsägelsefullt och därmed oåtkomligt 

  När de tvetydiga symbolhandlingarna sätts samman kan idealen de frambringar sägas 

vara ouppnåeliga. Agerandet genererar inte bara inkonsekventa ideal utan också 

verklighetsuppfattningar som i säg blir paradoxala och i viss mån utom räckhåll. Ett slående 

exempel är det genomgående mönstret av smala och nätta modeller som påvisas i det empiriska 

materialet. Det är svårt att matcha detta faktum med företagets mersmak för att exponera 

snabbmat. En ekvation av denna typ är svårlöst och stämmer allt som oftast inte in på 

verkligheten. Få människor kan kombinera de ohälsosamma liv som visas i “Urban Experiences” 

bildserier med en smal siluett.        

 Med insikt i hur konsumtionssamhällets främsta syfte är att hålla sina medlemmar 

otillfredsställda, blir dessa motsättningar förståeliga. Samtidigt menar Bignell (2002) att det 

ligger i reklamens uppgift att hålla det som marknadsförs inom räckhåll för konsumenterna. 

Snabbmat är lättillgängligt i dagens samhälle medan de smala kropparna inte är lika 

lättuppnåeliga. American Apparel kan därför sägas tilltala sina konsumenter med ett ständigt 

trånande. Taktiskt använder de sig av svåråtkomliga skönhetsideal i kombination med sexuella 

inviter för inspirera konsumenten till att utveckla behov de aldrig kommer ifatt. Den irrationella 

och känslomässiga konsumtionen gör sig här påmind. Vidare blir det intressant att börja 

diskutera om detta är en strategi som företaget använder sig av eller om det kan ses som en 

underliggande struktur präglad av den pointillistiska och konsumistiska tidsandan (se 4.1). 

 

5.3.3 Nukulturer som en del av kapitalismen 

  Från det empiriska materialet går det att utläsa tydliga tecken som kan härledas till Heath 



27 
 

och Potters (2006) definition av en motkultur, vilket för American Apparels del benämns som en 

nukultur (se 5.2.5). Då American Apparel på webbplatsens förstasida klargör det faktum att de är 

en rättvis verksamhet har de gjort ett explicit ställningstagande. Med slagordet “Sweatshop Free” 

antyder American Apparel att de ställer sig emot andra verksamheter med dåliga 

arbetsförhållanden som “luktar” omoral. De förstärker detta ytterligare genom att framhäva sin 

centraliserade produktion och goda arbetsförhållanden
8
. Deras upprorsattityd ger intentioner om 

att de inte vill vara medskapare av det kapitalistiska samhällets baksidor. Men faktum kvarstår, 

att starta ett företag som inte är vinstdrivandet kan sägas vara att gräva sin egen grav eller dö 

med tungan blå. Upprorsanda leder egentligen bara till att American Apparel blir medskapare av 

nya tillvägagångssätt att vinna konsumentlojalitet på. 

  Vidare menar Heath och Potter (2006) att motkulturer sätter sig emot kollektiva 

handlingar och ett regelstyrt samhälle. American Apparels reklamkommunikationer kanske 

snarare ska ses som ett sätt att applicera detta motkulturella tänk på sina konsumenter. Företaget 

gör anspråk på individuella handlingar och originalitet. Men det är inte företaget som är 

individuellt eller originellt utan konsumenten. De vill få sina konsumenter att agera rebelliskt och 

genom att lägga över ansvaret på dessa kan de uppleva en känsla av att själva projektera fram sin 

identitet. Prioriteringen ligger således i att engagera konsumenten, vilket kan sägas vara något 

American Apparel har tagit fasta på. Detta får stöd av det faktum att samhällets överlevnad vilar 

på konsumenterna (Bauman 2008). 

 

5.3.4 Kommodifiering av det naturliga 

  Reklam är tillgjort, American Apparel är naturligt. Liksom vissa företag väljer att slå in 

sina produkter i papp väljer American Apparel att framställa sig som transparent och främja 

bilden av naturlighet och genuinitet. Avslutningsvis kan en övergripande tolkning göras, med 

stöd från Baumans (2008) teorier om kommodifiering. När American Apparel i sin 

reklamkommunikation använder sig av symboler för naturlighet och äkthet, upphöjer de dessa 

till att bli säljbara - de kommodifieras. Det alternativa tillvägagångssättet kommersialiseras. 

  Analysen avslutas med den slående reklamannonsen “Totally Transparent”, föreställande 

en oerhört blek kvinna stående på ett berg, iförd en lång genomskinlig och vit klänning. Vinden 

                                                           
8
 http://americanapparel.net/contact/profile.html 
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blåser så att klänningen fladdrar bakåt och snor sig längs kroppen. Bilden är utsatt för hög 

solexponering och ger intrycket av att vara lätt dammig. Modellen är stående i profil med 

ansiktet vänt mot kameran. Hon ger ett nästintill religiöst intryck och tar tankarna till frihet. Fast 

egentligen kanske hon bara är en säljbar vara i konsumtionssamhället. (se bilaga 1, 2 & 3) 

 

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av analysens resultat som avser besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Resultatet kommer även tillskrivas en vidare mening. Mottagaren av 

American Apparels reklamkommunikation kommer i slutsatsen benämnas som modelläsaren, då 

denna är en del av studiens resultat. 

 

Studien skapades i syfte att producera kunskap om alternativ reklamkommunikation som letar sig 

in på handelsmarknaden för att fånga konsumenters intresse i ett konsumtionsinriktat samhälle. 

Detta har gjorts genom att rikta fokus på klädföretaget American Apparel. Valet grundar sig i en 

förförståelse om att dessa försöker vara transparenta, äkta och nyskapande. Genom semiotiska 

textanalytiska studier av ett urval från olika delar av American Apparels marknadsföring, har 

kommande slutsatser kunnat dras. 

  Drivkraften i det rådande samhället är konsumtion och samhällets överlevnad vilar på att 

individer ska konsumera. Detta innebär emellertid inte att hela världen kan agera och verka 

under jämställda förhållande, då de som är oförmögna att konsumera utestängs från samhället. 

(Bauman 2008). American Apparel profilerar sig som ett naturligt företag och med en 

transparent och alternativ framtoning ställer de sig mot kapitalismen. Studien slår dock hål på 

denna sanning. American Apparels rekamkommunikation påvisar nämligen en mängd olika 

exempel på motsättningar till detta. 

  Deras kommunikativa försök ska dock inte underskattas. American Apparel använder 

bland annat ett arbetarklassanspråk med vilket de vill inta ett motkulturellt ställningstagande. I 

sin vertikala utformning försöker de likna det gamla produktionssamhället där det kapitalistiska 

överflödet ännu inte hade spridit sig. Anspråket ses även i klädernas enkla utformning och 

marknadsföringens amatörmässiga känsla. Denna motkulturella ansats tappar dock sin fulla 

innebörd då de använder sig av nutida lågstatussymboler tillhörande det kapitalistiska överflödet. 
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Reklamkommunikations mest talande exempel är snabbmaten. Detta klassificerar således 

American Apparel i den irrationella och fragmentiserade nukultur snarare än en motkultur. 

  Ett annat sätt att styrka argumentet att American Apparel som en nukultur, kan härledas 

till det faktum att reklamkommunikationens symbolhandlingar är övergripande paradoxala. Detta 

innebär således att kontexten de paradoxala symbolerna cirkulerar i är irrationell och 

fragmentiserad. Symbolhandlingarna är själva irrationella då de är av slumpmässig och spontan 

karaktär, men skapar i sitt sätt att vara unika och originella ändå ett helhetskoncept. 

American Apparels kommunicerar helhetsförpackningen genom olika typer av bloggar och inte 

enbart reklamannonser. Denna del av marknadsföringen lämnar således den traditionella 

reklamzoonen och placeras istället under en icke-reklam, vilken är ämnad att beröra 

modelläsaren på ett undermedvetet plan. Helhetsförpackningen är inte marknadsförd och uttalad 

som en hel och köpbar image, då det skulle medföra att den eftersträvansvärda originaliteten går 

förlorad. 

  Det kan här utläsas en renodlad strategi från American Apparels sida där de använder 

jakten på det unika som ett lockbete för att vinna läsarens förtroende. Modelläsaren upplever 

troligen dessa kommunikationskanaler som inspirationskällor snarare än explicita annonseringar 

och kan således känna sig medveten och rationell. Genom att engagera läsaren i jakten, men 

också som medskapare av betydelsen i de tvetydiga symbolhandlingarna, sammansmälts 

producent och konsumentsidan. En lojal relation till modelläsaren uppstår, men den 

underliggande strukturen som når läsaren säger egentligen omedvetet hur denne ska agera. 

Symbolhandlingarna visar uttryck av vad American Apparel anser är normen.    

 För att uppnå American Apparels kommunicerade bild av klädernas perfekta passform 

säger normen att modelläsarens kropp bör vara smal och blek. Läsaren ska agera i urbana 

sammanhang där de uttrycker sin ungdomlighet, spontanitet och lägger vikt vid det originella. 

Strävan är att hela tiden vara särskiljande. Att vara sexuellt tillgiven, då särskilt som kvinna, är 

en kommunicerad norm som American Apparel neutraliserar med den återkommande 

exponeringen av sexuella symboler. En problematik ligger i att de med ironi som stöd kan 

avfärda eventuella anklagelser om att förmedla felaktiga normer. Denna livsstil och de normer 

som cirkulerar i American Apparels reklamkommunikation genererar förståelse för den 

nukulturella hipstern, som är den karaktäristiska American Apparelläsaren. 

  Symbolhandlingarna och den kommunicerade normen svarar tillsammans för en 
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ouppnåelig livsstil. American Apparel utvecklar ett trånande hos läsaren som den aldrig kommer 

ifatt och måste därför fortsätta konsumera ikapp. Med detta sagt blir det ekonomiska syftet 

påtagligt. Genom att vilseleda läsaren med en kommunicerad transparens, styr American Apparel 

in läsaren i tron om företaget är ett bättre och naturligare alternativ till det kommersiella. Läsaren 

tror sig köpa en äkthet. Transparensen mörkar ner det alltid ekonomiska syftet. Det ekonomiska 

syftet finns således alltid där och är ett medhåll till kapitalismen. Äktheten har blivit säljbar – 

den kommodifieras. 

  Generaliseringen av studien ligger i att många andra företag tar just detta naturliga 

anspråk, och gör det naturliga kommersiellt. Reklamkommunikationen är således finurlig på det 

sätt den spelar naturlig, men är snarare kulturlig. 
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8. Bilagor 

Hänvisningar till det empiriska materialets källor. 

 

Bilaga 1: Studerade reklamannonser (2010): 

 Disco Short by American Apparel 

 

Swimwear by American Apparel 
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Totally Transparent 

  

Israeli Girls-  hat  s American Apparel 

Flexibility-  hat  s American Apparel Hosiery by American Apparel 

 Summers Coming  

The Weekend Tote by American Apparel 

 

Hämtad (2011-04-27) från: 

http://www.americanapparel.net/presscenter/ads/index.aspx 

 

Bilaga 2: ”Urban Experience” (2011). Studerade bildserier:  

No IFs ANDs OR...Crazy Girls at the Riviera Hotel & Casion, Las Vegas.  
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The Walking Sausage Guy. 

  

 

 Ice Cream Girl 

 

 Amazingly well-dressed gentleman at the Magic Trade Show, Las Vegas  

Cool Israeli Girls. At our Bayreuther Strase in Berlin 

Food Porn. A gastronomic diary of memorable meals by self-proclaimed glutton, Glen Szabo. 

Hämtad (2011-05-05) från: 

http://www.americanapparel.net/gallery/photocollections/urban/index.html 

 

Bilaga 3: “CaliSelect” (2011-03). Studerade blogginlägg:  

Meet Peter! One of our head cashiers here at Lower Broadway, reppin New Zealand.  
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New York/ Williamsburg; Nicole of The Dirty Chic  

Zurich 

 Hämtad (2011-05-02) från: 

 http://www.caliselect.com/ 

 

 

 


