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ABSTRAKT 

Denna studie jämför det visuella materialet från Gudrun Sjödéns klädkataloger med 

Kilroys resekataloger. Huvudfrågan i undersökningen är vilka olika diskurser som 

hittas i de utvalda texterna från Gudrun Sjödéns klädkataloger och Kilroy travels 

resekataloger och hur dessa hittade diskurser opererar. Vad berättar dessa bilder om?  

Hur berättas det? Och till Vem berättas det. 

Som en del i undersökningen intervjuas Gudrun Sjödén konsumenter, bildlärare, en 

lektor i journalistik och ungdomar från ett estetiskt gymnasieprogram. 

Undersökningen bygger på en kritisk visuell diskursanalys, vilket är en metod att 

analysera text. Det beskrivs hur olika texter tillskrivs betydelser och hur denna 

process kan studeras på flera olika nivåer. Analysen görs i tre delar, den textuella, 

kontextuella och den sociohistoriska delen. Begreppet text syftar här på ett utvidgat 

textbegrepp där allt ifrån populärkulturella yttringar som till exempel bilder, kläder, 

reklam, Internet, massmedia och skriven text räknas in. Analysen lutar sig mot den 

socialkonstruktionistiska teorin, där fokus på undersökningen utgår ifrån det 

postkoloniala perspektivet. Begrepp som intertextualitet, orientalism och 

stereotypisering är viktiga komponenter som behandlas.  

Undersökningen visar att alla informanterna finner tecken och symboler för att 

konsumtionsdiskursen finns och verkar i de utvalda texterna, både i Sjödén- och 

Kilroytexterna. Inom konsumtionsdiskursen, där både rese och kläddiskursen ingår, 

framgår att diskursen är en identitetskonstituerande diskursiv praktik. Inom denna 

diskursiva praktik verkar texterna för ett urskiljande av de Andra, där de Andra 

framställs på ett stereotypt sätt. I både Kilroy och Sjödén texterna ses en exotisering, 

orientalisering och rasifiering.. Analysen visar att de analyserade texterna utgår ifrån 

en västerländsk synvinkel där det västerländska perspektivet ses som normen.  

I Gudrun Sjödén texterna går att utläsa att den kvinnliga identiteten skapas 

performativt och informanterna pekar ut hur Sjödén texterna bryter mot den 

traditionella synen på vilka handlingar som kvinnor utför. I Sjödéntexterna ses 

kvinnan både som upptäcktsresenär, som aktiv, självständig och oberoende.  
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 
I Gudrun Sjödéns klädkataloger görs ofta beskrivningar som om Gudrun Sjödén och 

hennes modeller är ute på äventyrsresor. Modellerna placeras i ”exotiska” miljöer, som 

t.ex. Indien, Buthan, Mexiko och Afrika. Beskrivningar görs där av både olika platser, 

människor och deras ”exotiska” kulturer. Ibland beskrivs det som en resdagbok, med 

beskrivningar indelade i dag 1, dag 2 osv. Modellerna presenteras ofta med namn och 

ibland även med en beskrivning om vem de är. På så sätt ges en intim känsla av att bli 

inbjuden till Gudruns värld, för att lära känna henne och hennes ”vänner” modellerna, 

när de är ute och reser tillsammans . Klädkatalogerna beskriver en livsstil eller ett sätt att 

vara som kvinna. Klädkatalogerna påminner om resekataloger, som till exempel Kilroys, 

som riktar sig till ”backpackers”. Backpackers skapar sin identitet genom ett 

avståndstagande till charterturisten eller den ”vanlige resenären”.1 

I denna studie jämförs det visuella materialet från Gudrun Sjödéns klädkataloger med 

Kilroys resekataloger. I undersökningen letas efter vilka dolda budskap som förmedlas i 

dessa bilder och vilka diskurser som verkar i bilderna. Vad berättar dessa bilder om?  

Hur berättas det? Och till Vem berättas det? En annan anledning till denna studie är att 

se om den visuella diskursanalysen är en metod som lämpar sig för bildundervisningen i 

skolan. 

1.2 Bakgrund och syfte 
I mitt arbete med lärarstudenter i ämnet bildpedagogik kommer ofta frågan upp vad som 

upplevs som viktig och relevant kunskap att få med sig i sin blivande lärarroll. Ofta finns 

idén att det viktigaste att lära sig är olika praktiska tekniker i skapande och att få 

kunskap i olika material. Att utveckla sin egen förmåga i att skapa bilder anses också 

viktigt. Studenterna baserar ofta detta på sina egna erfarenheter från sin tidigare 

bildundervisning i skolan, antingen som en erfaren brist, i just dessa kunskaper, eller 

med exempel från positiva erfarenheter. En del studenter kan också uttrycka behov av att 

få lära sig hur man kan samtala om konstbilder som ett led i att lära ut t.ex. hur man kan 

skapa kubistiska bilder. De flesta studenter har inte själva erfarit att arbeta med andra 

bilder än konstbilder. Även om det påpekas att det finns mycket andra slags bilder som 

vi omges och påverkas av, t.ex. tv, reklam, internet etc., så är det som att studenterna inte 

                                                 
1 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur AB, s. 67; Björstad, Jennie (2008), Att resa innan det är för sent, backpackers 
fascination för det annorlunda, c-uppsats, Göteborgs Universitet, s. 2 



 

riktigt upplever dessa populärkulturella bilder som ”fina” nog att använda i 

undervisningen. Detta att rangordna vilken kultur och vilka bilder som är ”fina” nog att 

arbeta med är studenterna inte ensamma om att uttrycka. Simon Lindgren beskriver i 

Populärkultur hur populärkulturforskning fortfarande kan sägas vara ett förbisett 

område.2 Han beskriver vidare att musikvetaren Lars Lilliestam, som forskat om mötet 

mellan akademisk forskning och populärkultur, kommit fram till att både akademiker 

och icke-akademiker uttrycker att populärkultur inte är värd att tas på allvar, att den ses 

som ytlig och oväsentlig. Det framkom också attityder att populärkultur inte bör, ska 

eller kan analyseras. Lilliestam ser detta som ett tecken på kulturell dominans, där 

populärkulturens egen publik har tagit över kulturelitens synsätt.3 Lindgren menar att 

populärkultur är något som omger oss alla och att det är något som alla kan relatera till. 

Det är, enligt Lindgren, genom massmediala bilder som vi tillägnar vår kunskap om oss 

själva och om världen.4  Sedan början av 1980-talet har kultursociologin gått in i en ny 

fas, där ett mycket bredare fält med forskare från många olika håll såsom sociologi, 

antropologi, litteraturvetenskap, etnologi, medievetenskap, bildpedagogik möts. Detta 

bredare fält benämns ”Cultural Studies”, där Stuart Hall ses som en av grundarna.5 Ett 

viktigt nyckelbegrepp inom Cultural Studies är begreppet ”text”. Textbegreppet syftar 

här på alla populärkulturella yttringar som är betydelsebärande och på så sätt går att 

”läsa”, som t.ex. musiken i I-pods, de bilder vi ser, kläder som vi bär, ett tv-program 

eller till och med något man äter.6 Detta vidgade begrepp ”text” kommer genomgående 

att användas i uppsatsen. Jag vill i denna undersökning pröva några olika redskap för hur 

vi kan arbeta med massmediala bilder i bildundervisningen i skolan.  

Mitt syfte är att genom en visuell diskursanalys undersöka skillnader och likheter i de 

olika diskurser som verkar i klädföretaget Gudrun Sjödéns klädkataloger, och Kilroys 

resekataloger.  

1.3 Frågeställningar 
Huvudfråga i denna undersökning är: Vilka olika diskurser verkar i utvalda texter i 

Gudrun Sjödéns klädkataloger och i Kilroys resekataloger?  

                                                 
2 Lindgren, Simon (2005/2009), Populärkultur, 2:a uppl., Egypten: Liber, s. 9. 
3 Ibid., s. 10 
4 Ibid., s. 9 
5 Ibid., s. 11 
6 Ibid., s14 
  Rose, Gillian (2007). Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual    
materials, 2:a uppl. London: Sage, s. 2,11 



 

Underfrågor som följer är: Vilka är skillnaderna och likheterna i de olika diskurser som 

verkar i textmaterialen? Hur avkodar två Gudrun Sjödén-konsumenter, en journalist, en 

bildpedagog och två gymnasieelever de olika texterna?  

1.4 Empiri, Urval och avgränsning 
Det empiriska material som ligger till grund för studien består av ett selektivt urval av 

texter där kopplingar görs till resande och äventyr i Gudrun Sjödéns klädkataloger. 

Urvalet görs från de kataloger vars texter berättar om resor till Afrika, Asien och 

Latinamerika, vilka är de kontinenter som i Björstads texter pekas ut som just platser där 

ett vi och dem tänkande uppstår.7 Jennie Björstads arbete presenteras i delen ”tidigare 

forskning”.  Katalogerna är Winter 2009- Bhutan/Stockholm, Japan- Vår 1998, 

Hongkong/Kina- Höst 2004, Marocko- Vår 2001, Indien- Sommar 1998, Sidenvägen 

Vinter 2007, Afrika- Sommar 2003 och Mexiko/Guatemala- Höst 2008. Från dessa i 

förväg redan valda kataloger väljer jag vidare att utgå ifrån just de texter i katalogerna 

som särskilt berör resande och beskrivningar av resmål. Jag utesluter alltså texter som 

berör klädmodeller, priser och annat kopplat till kläderna. Samma slags avgränsningar 

görs sedan i texter från resekataloger. 

Det empiriska materialet består även av intervjuer, med foto elicitation som metod, där 

följande kategorier av informanter har valts ut, en Gudrun Sjödén-konsument som också 

är bildpedagog, en Gudrun Sjödén-konsument som också är textilare och förskollärare, 

en lektor i journalistik och två gymnasieelever från estetisk inriktning. 

Det primära målet i analyserandet av texterna är att lokalisera och påvisa återkommande 

mönster som utgör olika diskurser. Detta innebär att texterna som används som exempel 

inom diskursanalysen och intervjuerna bara är en liten del av den insamlade empirin. 

Fokus kommer att läggas på en postkolonial visuell diskursanalys där begrepp som 

stereotypisering och orientalism ligger till grund för analysen. Kön är en annan 

dimension, än etnicitet, som också kommer att beröras i undersökningen, detta kallas då 

att närma sig ett intersektionellt perspektiv.8 

1.5 Metod 
I denna undersökning har ett antal texter valts ut från både Kilroy Travel och Gudrun 

Sjödén, texterna som valts ut är de som har anknytning till Afrika, Sydamerika och 

Asien. Samma platser har valts ut från både rese- och klädkatalogerna. Alla utvalda 

texter har skannats in och skrivits ut i färg, där det också markerats från vilken tidning 

                                                 
7 Björstad, Jennie (2008), s. 20ff. 
8 Lindgren, Simon (2005/2009), s. 176. 



 

och vilken sida texten är hämtad från. Detta utvalda material används i 

intervjusituationer med fem olika informanter. Följande kategorier av informanter har 

valts ut, Carina en Gudrun Sjödén-konsument som också är bildpedagog (58år), Linda 

en Gudrun Sjödén-konsument som också är textilare och förskollärare(54år), Anna en 

lektor i journalistik (48år) och Evelina och Jenny, gymnasieelever från estetisk 

inriktning, båda är 18år. Varje intervju har gjorts hemma hos informanten och jag har 

börjat med att småprata lite och berättat att jag kommer att fingera deras namn, visa 

tydligt när den inspelade intervjun börjar och att allt material enbart kommer användas 

just i detta arbete, och respekt för informanternas anonymitet kommer att visas under 

arbetets gång.  

Som metod för att analysera texter på detta sätt passar den visuella diskursanalysen, som 

intresserar sig för hur språket, genom texter, bilder, ljud etc., formar vår verklighet .9 Att 

analysera en diskurs innebär att man undersöker och ifrågasätter regler, praktiker och hur 

”sanningar” konstrueras och upprätthålls. Varje samhälle har som regel sina ”sanningar” 

som ses som naturgivna och självklara.10 Vilka olika diskurser/sanningar verkar i 

texterna i kläd- och resekatalogerna.  

En strategi för användning av fotografier i forskningsarbete är att låta informanterna 

få reflektera över texternas betydelser, i en s.k. fotoelicitering. Forskarens tolkning av 

bilder formas då i en dialog mellan hennes egen förståelse av bilderna och de 

intervjuades uppfattning. Idén är alltså att man med bilder kan ställa frågor och 

använda visuellt material att samtala runt, i intervjusituationer. Utgångspunkten är att 

djupintervjuer är ett lämpligt sätt att närma sig människors tankar om bild .11   

Det är ca 20 texter från Gudrun Sjödéns kataloger och lika många från Kilroy Travel. 

Vid intervjuns början får informanten välja ut och sortera vilka texter som de skulle 

vilja prata runt. Texterna som berörs i fotoeliciteringen benämns med vilken katalog 

och vilken sida som de är hämtade ifrån, dessa texter bifogas som bilagor. När man 

undersöker hur mottagarna tolkar ett budskap i en text så kallas det för att man gör en 

receptionsundersökning.12 I dessa kvalitativa intervjuer strävar jag inte efter 

generaliserbara fakta utan snarare efter en djupare förståelse av hur sociala praktiker 

                                                 
9Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 15, 74; Bergström, Göran& Boreus, 
Kristina (2000/2005), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys Lund: 
Studentlitteratur, s 234 ff. 
10Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 11f. 
11 Harper, Douglas (2002), Visual Studies, Vol. 17, No. 1, Talking about pictures: a case for photo 
elicitation,Taylor & Francis Ltd, s. 14 
 
12 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s 86 



 

formar verkligheten genom det visuella språket.13 Mats Börjesson och Eva Palmblad 

menar i boken Diskursanalys i praktiken att diskursanalys är öppen för en bred 

variation av material. Idén är att inget material är ”mer autentiskt än det andra”. De 

beskriver vidare att det handlar om att använda material som passar för syftet med 

undersökningen.14 Lindgren beskriver en metod att analysera texter, där han utgår 

ifrån Norman Faircloughs diskursanalytiska modell, men i en något utvidgat form.15 

Lindgren menar att man rör sig på tre olika nivåer i en diskursanalys, en textuell 

nivå, en kontextuell nivå och den sociohistoriska nivån. Han menar vidare att det är 

vanligt att utgå ifrån en eller två av dessa tre nivåer i en undersökning.16 Marianne 

Winther Jørgensen  och Louise Phillips beskriver i Diskursanalys som teori och 

metod tre olika angreppssätt vid diskursanalys, diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi.17 Den metod som bäst passar för denna undersökning är kritisk 

diskursanalys som lägger fokus på begreppet intertextualitet. Med detta menas att en 

diskurs alltid relaterar bakåt till tidigare diskursiva struktureringar, dvs. att en text 

alltid bygger på tidigare texter och diskurser.18 Man kan säga att den kritiska 

diskursen, som utgår från Norman Faircloughs teori, på så sätt intresserar sig för 

förändring. Genom att foga samman texter från olika diskurser kan språkbruket bidra 

till att förändra de enskilda diskurserna.19 Winther och Phillips beskriver att diskurs 

bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och att det skapar ett 

system för kunskap och betydelser.20 Att uttala olika diskurser mellan olika 

diskursordningar benämns interdiskursivitet och detta ses som en form av 

intertextualitet. Winther och Phillips beskriver en text som en del av en intertextuell 

kedja, där olika texttyper, till exempel Gudrun Sjödéns texter, Kilroys resetexter 

binds samman i en kedja genom att varje text kopplar till andra tidigare texter.21 På 

detta sätt hänvisar intertextualitet till historiens inverkan på en text och att varje ny 

                                                 
13 Eriksson, Catharina/Eriksson Baaz, Maria/ Thörn, Håkan.(1999/2005): ”Den postkoloniala 
paradoxen,rasismen och ”det mångkulturella samhället”. En introduktion till postkolonial teori” i 
Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn red, Globaliseringens kulturer. Nora: Bokförlaget 
Nya Doxa, s 18 
14 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. 1:a Uppl. Malmö: Liber, 
s. 19. 
15 Lindgren, Simon (2005/2009), s. 49 
16 Ibid, s. 48ff. 
17 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 7ff. 
18 Ibid., s. 13. 
19 Ibid., s. 72 
20 Ibid., s. 73 
21 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000), s. 77 



 

text i sin tur bidrar till förändring och historisk utveckling.22 Winther och Phillips 

säger att ”genom att utnyttja existerande diskurser på nya sätt skapar man 

förändring”23. Winther och Phillips beskriver att Norman Fairclough beskriver 

ideologi som ”betydelse i maktens tjänst”,  och att han menar att ideologi finns 

inlagrad i de processer (diskursiva praktiker) som i texter skapar betydelse, där 

betydelse upprätthåller maktstrukturer.24  

Winther och Phillips menar att den diskursanalytiska metoden beror på frågeställningen i 

en undersökning. Man måste välja vilka redskap som passar beroende på 

undersökningens problemformulering och storlek. Det går kanske inte heller att beskriva 

exakt vad, hur eller i vilken ordning empiri ska samlas in, i den kritiska diskursanalysen, 

eftersom fokus ligger på intertextualitet. Då kan det under arbetets gång dyka upp nya 

frågor värda att undersöka .25 Genom att undersöka texter från flera olika områden som 

klädkataloger, resekataloger genom informanternas egna kommentarer, förs empiri 

samman från områden, rese- och klädindustrin, som tidigare varit orelaterade. Det är 

utifrån detta perspektiv som jag hittar fog för min undersökning, eftersom detta då kan 

leda till nya intressanta kopplingar.26 

1.6 Teori/tolkningsram 

1.6.1 Socialkonstruktionism 
Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är socialkonstruktionistisk teori, där även den 

postkoloniala teorin ingår.27 Enligt Winther och Phillips beskriver Vivien Burr 

socialkonstruktionism som en särskild syn på omvärlden som beskriver att vår 

uppfattning av världen beror på kulturella och historiska sammanhang snarare än att 

verkligheten bestäms av yttre förhållanden.28 Socialkonstruktionismen beskriver vidare 

att vår uppfattning av verkligheten endast är en tolkning(vår) av denna och att den därför 

inte kan göra anspråk på att ge en sanningsenlig och objektiv bild. Genom delade, 

liknande tolkningar av världen kan vi bygga upp en kultur där vi använder oss av samma 

associationer och delade meningar.29 Det är detta delade språk, som Greg Richard och 

Julie Wilson i boken The global nomad kallar representationer, språket bestående av 

                                                 
22 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000) s. 78 
23 Ibid., s. 78 
24 Ibid., s 79 
25 Ibid., s. 81. 
26 Rose, Gillian (2007), s. 149 
27 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000) s. 11. 
28 Ibid., s 11f. 
29 Hall, Stuart (1997), Representation, Cultural Representations and Signifying Practices, 
SAGE Publications, s .15ff. 



 

text, bild, symboler, konst etcetera. Det är dessa representationer som bär och uttrycker 

mening och som gör att vi förstår varandra.30 Både mottagaren och sändaren är 

avgörande för hur budskapet producerar mening, meningen är relationell.31 Thomas 

Johansson och Fredrik Miegel visar hur språkforskaren Ferdinand de Saussure menar 

att, om vi inom en kultur har samma associationsmönster innebär det att vad en bild 

visar, alltid får en betydelse genom att vi tolkar den.32 Eftersom 

verklighetsuppfattningen av kulturella och historiska faktorer ändras med tid så ändras 

också verklighetsuppfattningen över tid. Vi bildar och uppnår kunskap genom samma 

sociala interaktion som vi skapar vår världsbild ifrån.33 Det finns alltså ingen objektiv 

bild av verkligheten som kan förklara olika sociala företeelser. 

Winther och Phillips beskriver vidare hur Vivien Burr tar fasta på 4 olika nyckelbegrepp 

som binder samman socialkonstruktionismen. Den första är en ”kritisk inställning till 

självklar kunskap”, vilket innebär att kunskap är ett resultat av hur vi kategoriserar 

världen, inte en spegelbild av den. Den andra premissen är ”historisk och kulturell 

specificitet”. Detta innebär att beroende på Var, Hur, När och Vem som upplever världen 

så blir bilden av världen olika. Vilket i sin tur innebär att fenomen som sociala relationer 

och identiteter, är föränderlig över tid. Den tredje premissen är ”samband mellan 

kunskap och sociala processer”. Här betonas att kunskap skapas och omskapas i den 

sociala interaktionen, genom förhandling människor emellan, om vad som ska betecknas 

som rätt eller fel. Den fjärde premissen är ”samband mellan kunskap och social 

handling”. Här beskriver Burr hur vissa handlingar är mer möjliga än andra i ett visst 

samhälle. Vissa handlingar räknas som otänkbara och bestraffas medan andra främjas 

och räknas som naturliga.34   

En kritik som ofta framförs om socialkonstruktionism är att om identiteter ”bara” är 

konstruktioner borde det vara lätt att ändra på dem. Winther och Phillips menar att de 

flesta socialkonstruktionister är ense om att det sociala fältet är väldigt fastlåst och styrt. 

Trots att fenomen som kön, sexualitet och identitet är kontingent. Kontingent betyder 

enligt Winther och Phillips att ”subjektet är överdeterminerat, det har principiellt alltid 

möjlighet att identifiera sig på olika sätt i en bestämd situation. En given identitet är 
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därför kontingent: möjlig men inte nödvändig”.35 En annan kritik som ofta riktas mot 

socialkonstruktionismen är att verkligheten inte skulle finnas bortom diskursen. Winther 

och Phillips menar att innebörder och representationer av verkligheten är väl så verkliga. 

Den materiella verkligheten existerar också men får bara mening genom diskurser och i 

mellanmänskliga relationer.36 I föreliggande arbete innebär en socialkonstruktionistisk 

ansats att jag ser på representationer i min empiri som en praktik som i sig konstruerar 

verkligheten och skapar mening. Verkligheten är inte något som finns ”där ute”. 

1.6.2 Diskursanalys  
Precis som socialkonstruktionismen så fokuserar diskursanalys som teori på hur 

verkligheten formas av språket, vilka maktstrukturer som bestämmer vem som har rätt 

att uttala sig och om hur skillnader kan producera mening och hur identiteter konstrueras 

i diskurser som inte är på förhand givna.37 Stuart Hall beskriver hur Michel Foucault 

vidareutvecklar Saussures språkforskning för att undersöka hur diskurser producerar 

kunskap.38 Caroline Mirlas menar i sin uppsats Att konsumera kvinnlighet att Foucault 

också bar på en idé om kroppen som en kulturell text formad av språket och att kroppen 

var föremål för social kontroll och dominansrelationer. Mirlas beskriver senare hur 

Judith Butler i böckerna Gendertrouble och Bodies that matter utvecklar sina teorier, 

som baseras på Foucault, om kropp och kön som materialiserade och genus som 

performativt konstruerat.39 Butler menar att våra identiteter som män och kvinnor skapas 

performativt, det vill säga genom de handlingar vi utför.40 Butler menar också att genus 

inte kan existera annat än som imitationer och repetitioner av de koder som språket och 

kulturen har skapat för manligt och kvinnligt.41 Mirlas menar att utifrån detta 

socialkonstruktionistiska perspektiv på identitet, som något konstruerat av språket och 

kulturen, där identiteten är något som förvärvas och inte är något medfött, blir det 

intressant att ställa sig frågan hur sociala identiteter förvärvas eller med andra ord genom 

vilka diskursiva praktiker som sociala identiteter konstitueras.42 I boken Populärkultur 

beskriver Lindgren att diskursanalys rör sig på tre olika nivåer textuell, kontextuell och 

sociohistorisk nivå. Textuell nivå analyserar hur en viss ”text” är uppbyggd, den 
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kontextuella nivån syftar på att all text påverkas av i vilket sammanhang/kontext den 

visas och den sociohistoriska nivån handlar om ett ännu vidare sammanhang, den sociala 

och historiska kontexten.43 

Med stöd från konsumtionsforskning som intresserar sig för identitetsskapande som till 

exempel Jean Baudrillard gör i boken The consumer society, Myths and structures, 

argumenterar Caroline Mirlas att konsumtion är en identitetskonstituerande diskursiv 

praktik.44 Baudrillard betraktar konsumtion som en diskurs och menar att det är ett språk 

av tecken i form av symboler och bilder.45 Se utförligare beskrivning i delen, tidigare 

forskning. Mirlas menar vidare att det på så sätt är genom att konsumera som människor 

idag får sin identitet.46   

1.6.3 Postkolonialismen 
En annan teori som utgår ifrån hur identitet formas är den postkoloniala teorin som 

också är starkt influerad av Saussures idéer. Saussure intresserade sig för skillnader, 

något som också gäller diskursanalysen. Genom att beskriva ”andras” egenskaper, blir vi 

underförstått utan just de egenskaperna.47 Diskursanalysen intresserar sig för 

”utskiljandet av det andra”. Skillnader som därmed också berättar hur normalitet 

produceras.48 I boken Populärkultur beskriver Lindgren att litteraturteoretikern Edward 

Said ofta ses som Postkolonialismens grundare.49 Saids bok Orientalism beskriver hur 

bilden av ”Orienten” har konstruerats som att vara motsatsen till Västvärlden.50 

Postkolonialismen menar att det finns en ”skillnad” inskriven i de koloniserades 

identitet. Västvärlden framställer ”de Andra” i ”utvecklingsländer” på ett stereotypt 

sätt.51 Catharina Eriksson med flera beskriver i boken Globaliseringens kulturer hur 

diskursen ”de Andra” uppkommer genom en återkommande negativ beskrivning av 

”Andra” etniska grupper. Denna systematiska negativa framställning leder till 

”stereotyper, fördomar och ideologier om de andra, vilket i sin tur leder till 

(re)produktion av rasism.  
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 Eriksson med flera beskriver hur dessa schabloniserade och stereotypiserade 

konstruktioner kan samlas under benämningen postkolonial teori.52 De menar att: 

Vi lever i en postkolonial värld. Detta synsätt innebär att kolonialismen inte är 
något som hör till det förflutna, utan snarare att den i hög grad fortfarande 
präglar världen, inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt. Inte bara de 
postkoloniala staterna är märkta av kolonialismen - dess arv har också betydelse 
för skapandet av kulturella identiteter i västvärldens ”mångkulturella” 
samhällen.53 

 Enligt den postkoloniala teorin formas identiteter i och av diskursen, i representationer 

och i språket. Postkolonialismen försöker motverka beskrivningar och permanenta 

föreställningar om de Andra.54. En av postkolonialismens centrala idéer är att 

kolonialismens följder inte tog slut vid självständigheten och formandet av nya 

nationalstater, utan att det postkoloniala förtrycket fortfarande pågår. Inom västerländsk 

historiebeskrivning finns föreställningen att förtrycket har upphört och detta ifrågasätter 

postkolonialismens idéer starkt. Den menar att detta är en eurocentrisk föreställning, 

vilket betyder att vi i väst ser på vår omvärld med västerländska ögon och med 

utgångspunkt att det västerländska är det som bör eftersträvas,55 även kallat 

ocularcentrism.56 

Den postkoloniala teorin menar att språket måste förstås som något som ges mening 

genom både outsagda och uttryckta skillnader och kontraster. Det är kring dessa 

kontraster begrepp får sin mening och skapar betydelse som till exempel vi-andra, vit-

svart, man–kvinna. Dessa språkliga motsatspar kallas binära oppositioner och de är alltid 

beroende av varandra för att kunna förstås.57 Förhållandet mellan dessa motsatspar 

bygger ofta på en ojämn relation, där den ena dominerar och den andra ses som 

svagare.58  

1.6.4 Kultur/Populärkultur 
Kultur beskrivs kortfattat som en process i vilken betydelser skapas. Hillevi Ganetz har i 

boken Nutida etnografi definierat begreppet kultur inom kulturstudier, Cultural Studies, 

som betydelseskapande processer eller meningsskapande praktiker. Sådana processer 

och praktiker, ofta förmedlade av olika medier, sker i hög grad genom texter.59 Kultur 
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skapas på många olika platser och nivåer i det sociala livet. Lindgren beskriver i fyra 

punkter vad som kan kallas populärkultur: kultur som många uppskattar, annan kultur än 

finkultur, masskultur och folkkultur. Lindgren menar vidare att populärkultur är 

kommersiell, lättillgänglig, inte intellektuellt krävande och den återspeglar många 

människors behov.60 För populärkulturen är det speciellt intressant att analysera 

kulturens processer i relation till medier och konsumtion.  

1.7 Tidigare forskning  
 
Det har tidigare forskats på backpackers förhållande till sig själva och sitt resande. 

Sociologen Torun Elsrud har i sin doktorsavhandlig Taking time and making journeys, 

narratives on self and the other among backpackers, utgått ifrån den postkoloniala och 

socialkonstruktionistiska teorin. 61  Där beskrivs hur den västerländska resenären genom 

sitt resande tär på ”tredje världens” resurser. Elsrud synliggör och granskar också myten 

att ”backpackersresor” skulle tära mindre på ”tredje världens” resurser än till exempel 

charterresor. Jennie Björstad undersöker i sin uppsats Att resa innan det är för sent, 

backpackers fascination för det annorlunda, vilken bild av olika kulturer och olika 

resmål som skapas i resekataloger riktade till backpackers. Björstad kommer fram till att 

stereotypa föreställningar skapas med ett ”vi och de” tänkande. Detta tänkande speglas 

och reproduceras i representationer i marknadsföring och i resenärers egna berättelser. 

Detta pekar också på att det just är både marknadsföringen och de egna berättelsernas 

texter som ofta ligger till grund för både valet och fascinationen att besöka de olika 

resmålen.62  

Resandet som konsumtion bygger på idén att upplevelser från resor är ett sätt att 

förverkliga sig själv.  Sociologen och turismforskaren John Urry menar att något av det 

mest karakteristiska med att vara turist i dagens västvärld är att ”åka iväg” och att detta 

har blivit lika naturligt som att äga ett hus eller en bil.63 John Urry har också utvecklat 

termen ”the tourist gaze”, där han menar att den västerländske turisten ser världen, just 

genom sina västerländska ögon och med redan i förväg bestämda idéer om hur det 

kommer att vara i de länder som hon/han besöker.64 Det finns mycket forskning gjord 

om konsumtion och identitet, där sociologen Jean Baudrillard är en av de främsta 

postmoderna teoretikerna. Han har skrivit om identitetsskapande i det postmoderna 
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konsumtionssamhället.65 Enligt Baudrillard, så är det inte varan i sig som konsumeras 

utan snarare föreställningen att social status uttrycks genom ”skillnad” i konsumtion av 

olika varor.66 Att köpa Gudrun Sjödénkläder skulle således samtidigt innebära att inte 

köpa något från till exempel Lindex, eller att backpacka skulle samtidigt innebära att inte 

resa med en charterresa. 

Linda Gustafsson har skrivit en uppsats som heter Förklädd Gudrun; en lek med roller, 

identitet och visuella uttryck. Där undersöker Gustafsson, utifrån en sociokulturell 

metod, just fenomenet Gudrun Sjödén. Hon undersöker hur föreställningar om identitet 

och livsstil konstruerar och konstrueras i klädföretaget Gudrun Sjödén. Fokus ligger på 

hur kvinnlig identitet byggs upp genom olika representationer, teman och roller. 

Gustafsson hittar en stark representation av kvinnors tidigare traditionella domäner, 

hemmet och den heteronormativa kärnfamiljen, i de olika klädkatalogerna. Gustafsson 

hittar också referenser till äldre tiders konst och fotografiska bilder där kvinnor 

framställs på platser och i roller där de tidigare inte haft tillträde till exempel konstnären, 

den ekologiska miljövännen och vagabonden, världsresenären.67 Fokus i denna 

undersökning ligger i frågan om lek med visuella uttryck har betydelse för 

identitetsskapande. Gustafsson berör också Gudrun Sjödéns möte med ”fjärran kulturer” 

och anser att det är med den västerländska blicken som Gudrun Sjödén möter de 

”exotiska” människor och platser som framställs i klädkatalogerna, med vad hon kallar 

en förskönad exotism.68  
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2 BEARBETNING OCH ANALYS 
 
Genom diskursanalys kan man ”läsa och förstå” hur de utvalda Kilroys och Gudrun 

Sjödén texterna är uppbyggda. Under teoridelen beskrivs hur olika texter tillskrivs 

betydelser och hur denna process kan studeras på flera olika nivåer. Denna undersökning 

utgår ifrån textuell analys, kontextuell analys och sociohistorisk analys, som finns 

beskrivna i Simon Lindgrens bok Populärkultur.69 För att kunna sätta en text i en 

kontext så behöver man först analysera själva textinnehållet.70 Inom dessa tre nivåer 

kommer olika exempel lyftas fram, så jämförelser mellan de olika texterna strukturerar 

inte själva analysen utan finns kontinuerligt i texten. 

2.1 Textuell analys 
Semiotiken är, enligt Lindgren, begreppet som används för att analysera texter på den 

textuella nivån, där man ser texten som bestående av betydelsebärande tecken. 

Semiotiken skiljer på en denotativ nivå och en konnotativ nivå i texter. Den denotativa 

betydelsen är bildens ”bokstavliga” eller ytliga betydelse, det man faktiskt ser, och den 

konnotativa betydelsen där det denotativa tecknet blir ett uttryck för ytterligare ett 

innehåll, där man tolkar det man ser. Barthes och Saussure beskriver hur, enligt 

Lindgren, den konnotativa nivån också kallas för den mytologiska nivån där symboliska 

innebörder skapas, .71 Lindgren beskriver vidare hur Barthes också menar att mytens 

ideologiska funktion, förvandlar kulturellt, historiskt och socialt bestämda 

maktförhållanden till något naturligt. Myten avpolitiserar på så sätt texter.72 Den 

konnotativa betydelsen blir ett uttryck för ytterligare innehåll, där betydelsen blir tolkad 

av betraktaren. Betydelsen i en text består då av tecken som kan tyckas betyda en sak 

men som på den konnotativa nivån kan vara laddade med många andra betydelser. Det 

pratas om att myten är i arbete.73 

2.1.1 Denotativ nivå 
Vid första anblicken går det inte att särskilja Gudrun Sjödéns texter och Kilroys texter, 

detta påpekas också av alla informanterna. 

Anna(lektor i journalistik) säger så här: 
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Det är svårt att veta vilka som kommer från Gudrun Sjödén och vilka som 
kommer från Kilroy. När jag tittar på bilderna som jag valt ut så tänker jag, jaha 
var det här Kilroy eller var det Sjödén.  

Båda använder både helbilder på ett motiv eller flera små bilder på samma sida med mer 

skriven text på. Ofta är där också en vit person i centrum med en hel grupp svarta 

personer ståendes runt omkring. Färgerna går ofta i varma jordfärger. Ibland är det bara 

en liten logga som gör att det går att särskilja texterna. Det är nästan bara kvinnor i 

Gudrun Sjödéns texter och i Kilroys texter är det mer blandat mellan könen. 

Sjödéns texter beskriver på en denotativ nivå kvinnor som står uppställda, tittandes rakt 

fram mot kameran. De har ofta färggranna, ofta mönstrade kläder på sig, de bär på 

smycken och andra attribut. De står ofta centralt i bilden. Kvinnorna är ofta vithyade och 

ljushåriga, men ibland har de uppställda kvinnorna också mörkare hud. De står i 

förgrunden av bilden och i bakgrunden eller bredvid står ofta svarta män, kvinnor eller 

barn halvnakna, klädda i skinnklädnader, pärlkjolar, halskragar eller andra prydnader. 

Linda(Sjödén konsument och textilare) beskriver en bild så här: 

 För här är man alltså i Zululand, och så är man ute i någon by och så plåtar man 
då kollektionen där och på den här bilden så är det en ensam vit blond kvinna 
som står framför en rad av män, svarta Zulumän, de bildar ju nästan en vägg 
bakom henne. De är klädda i sina traditionella kläder, smyckade på ett 
traditionellt sätt och så står hon där framför med den här svarta klänningen och 
de här byxorna, sandaler och ett smycke… (se bild 1) 

Sjödéns texter är ofta en helsida, med väldigt lite skriven text. Den skrivna texten 

kan beskriva en plats eller kläderna som kvinnorna bär på. Färgerna i bilderna är ofta 

i varma jordfärger och klädernas och omgivningens färger är antingen i kontrast med 

varandra eller väldigt närliggande. Kvinnorna på bilderna är ofta i poserande och lite 

stela positioner, som uppställda och frysta för ögonblicket. Anna(lektor i journalistik) 

säger: ”Jag har inte sett nån bild där modellen, den västerländska modellen är aktiv”.  

I en av texterna är en kvinna i en diagonalt dansande position, Evelina och 

Jennie(gymnasieelever) beskriver det så här: 

Den här till exempel är cool för att hon rör på sig, det är lite action då i den, hon 
är inte heller helt centralt, hon är typ lite utanför med typ  
klänningen och så, den är lite sned också, det är inte de andra bilderna, de är rätt 
så stilla, de som är fotograferade verkar veta att de är fotograferade, så de står 
liksom mot kameran. (se bild 2) 

Det förekommer också djur i vissa bilder som till exempel kameler, elefanter och zebror. 

Det finns också byggnader med på vissa bilder som hyddor och tempel. 

Carina(bildpedagog) säger: 

Om du tar en sån här bild som Bhutan här, vinter 2009/10, sid 6, så är det ju en 
fantastiskt vacker miljö med huset eller templet i bakgrunden med den här 
kvinnan med vackra mönstrade kläder i förgrunden, det blir ju en väldigt 
effektfull och exotisk bild. (se bild 3) 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 3



 

Några av Sjödén texterna har fler små foton med skriven text till, upplagda som en 

resedagbok tillexempel ”Sommardagbok från Södra Afrika” med ett första avsnitt ”Dag 

1”. Där finns flera små foton på kvinnor klädda i kläder med svartvita mönster, och på 

ett foto bredvid en bild med zebror, i sina svartvita mönster, som dricker vatten. Där 

finns också ett foto med en kampingstol i tyg och en tyghatt hängandes på stolen. Anna 

beskriver det så här: 

Du har ju också eh sid 2, sommar 2004, Gudrun Sjödén, Sydafrika, det här är ju 
också en symbol för upptäcktsresenären, hatten, stolen, och den här hållningen, 
the overseer, övervakaren av landskapet. (se bild 4) 

En del av de vita personerna i Kilroys resetexter särskiljer sig från Sjödéns texter genom 

att de kan vara aktiva och tittar inte alltid in i kameran. De kan till exempel sitta i en jeep 

på väg ifrån i bilden. I den skrivna texten i alla texter finns beskrivningar av olika 

kulturer och folkslag och hur olika möten kommer att ändra ditt liv. Särskilt Kilroy 

beskriver hur livsomvändande resandet är genom mötet med äventyret, safarin, andra 

människor och deras främmande kulturer. De återkommer ständigt till att man ska resa 

till Sydamerika, Afrika och Asien innan det är för sent. 

2.1.2 Konnotativ nivå 
Den konnotativa betydelsen blir ett uttryck för ytterligare innehåll, där betydelsen blir 

tolkad av betraktaren. När informanterna börjar tolka det de beskrivit i bild 1 gör de 

associationer till gamla foton från kolonialtiden, de tänker även på upptäcktsresande, 

biståndsarbetare och missionärer från Europa från samma tidsperiod. Informanterna 

tänker att lokalbefolkningen är tillbedda att klä ut sig till gammaldags festutstyrsel. 

Linda säger så här: 

Hmmm, min första tanke är nog det här hur man använder människorna på 
platserna som någon slags staffarsfigurer, ja de ska bidra till att göra det hela lite 
exotiskt, spännande och intressant på nåt sätt, samtidigt som de är en del av en 
kuliss, tycker jag. Ta den här bilden från Gudrun Sjödén sommar 2006, s. 28, ja 
den tycker jag är ett jättebra exempel på det…(det tidigare citatet) jag tycker inte 
om sättet som den är arrangerad, jag tycker inte att det är ett respektfullt möte. 
(se bild 1) 

Carina(bildpedagog) säger om samma bild: 

Här har vi biståndsarbetaren, he he…en läkare utan gränser som fått med sig sin 
Gudrun Sjödén klänning och här står hon bland alla de snygga afrikanska 
männen…de har någon slags traditionell festutstyrsel eh, fransiga saker på bena 
och några konstiga höftskynken utav skinn remsor och så lite pärlor, men de är 
ju naturligtvis attribut också till henne då, bara en bakgrund. (se bild 1) 

Anna tolkar en annan text så här: 

Den här kvinnan påminner om nån slags nästan 1700-talsbild av den vita mannen 
som betraktare av ett exotiskt, ehr, outvecklat landskap alltså, man pratar ju ofta 
om det här med blicken, to oversee something, att överblicka. Hon är dessutom 
uppe på en bergstopp med de här primitiva byggnaderna med landskapet under 

 Bild 4

   Bild 1

 

Bild 5



 

eller bakom. Hon står högt upp och överblickar sitt landskap, hon är i centrum av 
bilden. (se bild 5) 

Carina säger om samma bild: 

Ja för kroppshållningen är väldigt viktig, den är uppsträckt och hon ser 
självsäker ut… (se bild 5) 

Linda beskriver en bild från Kilroy: 

Här är bilden från Kilroy Travel Latin America, s. 43, 2010/11, den ger mig 
rysningar alltså, för jag får såna obehagliga associationer, jag ser den vita 
mannen som sticker fram sitt huvud mitt i en skock av latinamerikanska barn 
som inte ser glada ut och jag tänker direkt på alltså, svenska män som reser 
utomlands för att hitta barn, för att de här männen är pedofiler. (se bild 6) 

Jennie och Evelina säger om samma bild: 

J- den här bilden är det en vit snubbe på med en massa barn, som är lite mörkare 
på skinnet 
E- ja det ser ut som han är och hälsar på någonstans 
J- ja han är turisten, helt klart, jag tror inte att han har varit där förut, (se bild 6) 

2.2 Kontextuell analys 
Kontextuell analys handlar om att sammanföra texten med dess kontext.74 När något 

uttrycks så sker det alltid i ett sammanhang. Diskursanalysens kontextuella nivå har som 

syfte att visa hur historiska, sociala, kulturella och politiska sammanhang påverkar 

betydelsen av en text.75 I den kontextuella analysen försöker man hitta kopplingar 

mellan en text och andra texter, som Linda gör i citatet ovan. Hon kopplar diskursen om 

”västerländska män på resor” med diskursen ”västerländska män som reser för att köpa 

sex”, båda dessa diskurser ingår i den större resediskursen, som i sin tur ingår i 

konsumtionsdiskursen. Lindgren påpekar vikten av kulturell kompetens vid en 

diskursanalys.76 Detta betyder att ju mer mina informanter har sett, erfarit och reflekterat 

över, desto fler kopplingar kommer de att göra vid fotoelicitationen. 

2.2.1 Intertextualitet 
Att bygga vidare på texter från andra diskurser kallas intertextualitet.77 Intertextualitet 

hänvisar till historiens inverkan på en text, vilket i sin tur betyder att varje ny text bidrar 

till förändring och historisk utveckling. Samma text som Linda beskriver ovan kopplar 

Anna till diskursen om äventyrsresande, diskursen om den ”vita västerländska mannens 

makt över människor i ”tredje världen”, diskursen om rika befolkningar i Västeuropa 

som ger sig rätten att utforska, exploatera och röra sig fritt i resten av världen.  

Det finns ju hur många bilder som helst av vita män omringade av en färgad 
lokalbefolkning, det heter ju också lokalbefolkning, inte ortsbefolkning, de är 
liksom bundna till platsen, men det är inte västerlänningar (se bild 6) 
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2.2.2 Historiska förebilder 
Alla informanterna kände obehag av bilden med sälen på(bild 6), de tolkade att sälen 

var död och fick associationer till amerikanska soldater ute i krig, som markerar sina 

krigsoffer och landvinningar med symbolen, de känner igen frasen ”kilroy was here”, 

men kan inte riktigt placera det. Anna säger om Kilroy texten: 

Kilroy was here, skratt, ja he, det är som hela resediskursen, om man ska titta 
kritiskt på resandet i tredje världen, så är det ju många som sätter nålar i kartan, 
jag har varit där och där. Vi skriver okritiskt tidningsartiklar om och hyllar 
människor som har varit i 68 länder, vi har ett behov av, alltså ett kulturellt 
behov av att erövra världen också nu idag. Men inte då som kolonialister, eller 
vad heter det, kolonisatörer utan som turister istället. Och det handlar ju 
samtidigt om orättvisan i hur man kan röra sig globalt! Vi västerlänningar har 
hela världen som vår arena medan rörelse från andra hållet, från det fattiga 
tredje, så kallade tredje världen, tropiska fattiga länder, det är inte alls självklart 
att man får resa, de rörelserna handlar ofta om gästarbeteri eller flyktingskap. (se 
bild 6) 

Carina får också associationer till Kilroy texten: 

 Annars är väl det här med Kilroy was here, som en slags revirmarkering. Ja men 
vem var egentligen Kilroy, jag kopplar ihop det med något negativt, ja varför 
kallar de resebolaget Kilroy? Kilroy was here, det skriver man i blod på någon 
som man har tagit död på, det borde man kolla upp. (se bild 6) 

Linda gör associationer till Karen Blixen, till kolonialismen under 1910-20-talet och 

till apartheid i Sydafrika. Linda beskriver det så här: 

Det utstrålar så mycket kolonialism, ja det är ju medvetet plåtat på plats i 
Pretoria, visst är det vackra material och allt det här, det hela är ju lite 10-
20talsstuket med skira tyger, handskar, ja och det är så vitt, så vitt, så vitt eller så 
är det puderrosa, och jag förstår tanken, men jag kan inte ta det riktigt, jag tänker 
på apartheid. (se bild 7) 

Jennie och Evelina tänker att bilden från Pretoria inte stämmer in med de andra, de 

tycker inte att det verkar som nutid utan att det är menat att se gammaldags ut, de 

kommenterar också att på den tiden kunde man nog inte vara svart och vara 

tillsammans med den vita, rika överklassen, särskilt inte i Pretoria :  

E- jag vet inte, för hon tjejen i mitten är mörk så det känns som att hon kommer 
från någon annan stans, det känns konstigt ut, som att det inte stämmer. 
J- ja det känns som att de har rest, men jag vet inte varför de klev av här, det 
känns som bara hej rökpaus, sen är de på väg till nästa shoppingstad 
E- ja det är ju tydligare att se när det är så här gammaldags att de är rikare, för då 
hade man ju sån här statusskillnad, så då märktes det ju mer om man var rik eller 
så, de här verkar ju lite rikare eftersom de har finar kläder och paraplyer och fina 
halsband och så, påsen ser ju ut att vara något dyrt märke och så, det är ju lite 
svårare att se på de andra bilderna för de är ju lite mer nutida och då vet man ju 
inte om de är rika 
J- bara för att hon den ena modellen är mörkhyad så ser det ju inte ut som om 
hon bor här (…)och det stämmer ju inte riktigt att hon som är mörkhyad, förr i 
tiden skulle kunna vara rik, med fina kläder, paraply och såna grejer, (se bild 7) 

Bild 6 

 

Bild 7 



 

2.3 Sociohistorisk analys/ Diskursen om ”de Andra”.  
Lindgren säger att ”varje populärkulturell text är nämligen inte bara inordnad i en 

diskursiv kontext utan också i ett vidare sociohistoriskt sammanhang”.78 

2.3.1 Postkolonial teori 
De sammanhang som analyseras sociohistoriskt blir det som aktualiserats i den textuella 

och den kontextuella analysen av de aktuella texterna. Diskurser som aktualiserats i den 

kontextuella analysen är diskursen om resande, diskursen om konsumtion och diskursen 

om ”de Andra”. Faktumet att dessa diskurser kommer till uttryck i texterna kan 

diskuteras vidare med utgångspunkt i exempelvis den postkoloniala teorin. Detta visar 

att valet av teoretiskt perspektiv är beroende av resultatet från de tidigare analyserna.79 

När man studerar populärkulturella texter med ett postkolonialistiskt perspektiv kan 

detta kallas ”postcolonial cultural studies”.80 Det som då studeras är kulturella texter 

som genom sin struktur bidrar till att (re)producera västvärldens hegemoniska 

ställning81. Hegemoni beskrivs i Visual Methodologies som ett begrepp som Antonio 

Gramsci utvecklade i det fascistiska Italien på 1930-talet. Gramsci menade att hegemoni 

även handlar om makten och dominansen över kulturen, inte bara över det ekonomiska 

och politiska systemet. Han menade att makten i samhället råder över både attityder och 

förhållningssätt och på så sätt bestäms vilka normer som ska råda i samhället.82 

 

2.3.2 Orientalism 
En sådan norm är till exempel att vi i västvärlden tar för givet att vi kan resa ut och ”se” 

på världen. Samtidigt som vi inte förväntar oss att behöva visa upp oss för de Andra. 

Detta ojämnlikhetsskapande förhållande kan just leda till en hegemonisk kunskap om de 

Andra. Lindgren berättar vidare hur Edward Said diskuterar hur bilden av Orienten har 

konstruerats som en rak motsats till västvärlden.83 Det är vi i västvärlden som skapar 

föreställningar och berättelser om de andra, här hemifrån och de Andra har ingen egen 

chans att definiera sig själva. Både reseföretag och våra egna reseberättelser blir 

representationer som då (re)producerar vår bild av de Andra och resmålen, och kallar de 

attraktiva.84 Anna säger: 
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Här står det ”det är vår första fotodag och då passar det med att börja med de 
mer experimentella grupperna i kollektionen, vi hoppas över ett stängsel och får 
genast milsvid savann som bakgrundsmiljö”, just det där är en jättestark metafor 
för att gå från det kultiverade, ja det är fantastiskt att vi till och med har ett 
stängsel att kliva över och sen är vi i det vilda, ja och här menar hon ju savannen 
men det kan ju även vara en metafor för det vilda, det ursprungliga, det 
naturliga(….20sek) här står det ”en flock apor rusar förbi och längre bort ser vi 
vildsvin och gaseller, man häpnar och förundras över den storslagna och 
växlande naturen och  Botjaberos slätter i Sydafrika, (…10sek) alltså vad är det 
här? här är ju igen någon slags, både texten och bilden faller in i den här 
primitivism diskursen som vi burit med oss länge och som vi bär med oss både 
kolonialt och i våra resor idag och sammanblandningen mellan människa och 
djur, som vi inte gör hemma, men vi gör det när vi åker till afrika. (Se bild 8) 

 

2.3.3 Stereotypisering 
Diskursen om de Andra och därmed bilden av orienten blir då att uppfatta som ett 

regelstyrt sätt i hur man tänker, yttrar och förhåller sig till de Andra. Som om skillnad 

mellan vi och de Andra är något medfött, naturligt och som då inte går att ifrågasätta 

eller förändra. Skillnaden kan vara både positiv och negativt laddad.85Anna beskriver 

hur man i bild 9 visar flickan i traditionell klädsel, med en kjol i pärlor och pratar om en 

västerländsk slags positiv längtan tillbaka till det ursprungliga, det naturliga, tillståndet, 

då människan var närmare naturen, samtidigt beskriver hon hur genom historien de 

Andra kontra de västerländska har beskrivits som outbildade och outvecklade som en 

slags motsats till det högutvecklade, teknologiska västerländska. Som att de Andra står 

kvar i skapelsens början och västerlänningen står högst i skapelsens utveckling. Anna 

säger till exempel: 

Samtidigt som man säger att de där nere i Afrika var korkade och outbildade, 
outvecklade och därmed tryckte ner de, så fanns ju en slags positiv berättelse om 
den noble vilden. Samtidigt som vi hela tiden ser oss som alltså västerländska 
europeiska högutvecklade samhällen, vi står på toppen av skapelsen, vi är 
jättebra på teknologi, tjänar pengar, vi bygger och konstruerar och botar 
sjukdomar och så, för att kunna behålla den berättelsen om oss själva som så 
himla bra så behöver man nån slags ja nånting att ta avstånd från, en motsats. 
Det har tredje världen fått fungera som både under kolonialtiden. (…25sek) så 
kan man ju undra varför barnet inte har kläder utan en traditionell pärlkjol, de 
har ju placerat barnet där bredvid modellerna, så bakgrunden måste fortfarande 
vara primitiv, vad hade hänt om man i stället hade satt den här bilden utanför en 
fashion, modebutik i New York, då hade den fått en annan betydelse. (Se bild 9) 

Linda ser Sjödén som någon som även dokumenterar och tar till vara på gamla 

traditioner som håller på att försvinna, hon uttrycker det så här: 

 Jag tror ju att en förklaring kan ju vara hon har ett att, det faktiskt finns ett starkt 
textilintresse, intresse för textiltradition, för det lyser igenom faktiskt i många av 
just de reportagen i Gudrun Sjödéns katalog för att det finns ju en skatt alltså, jag 
som textilare själv tycker att det är ju helt fantastiskt, det är ju en resa i sig, bara 
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det att få komma till de här olika platserna , de olika länderna och få se och få 
känna de här fantastiska tygerna som finns och  
Kan man säga att hon söker sig till platser där det finns tydliga traditioner kvar? 
Jaa det tycker jag och där kommer ju det här in som är från Kilroy Travel 
Latinamerika sid 2 2010/11, och Kilroy Travel MiddleEast 2009/10 där står det 
ju på den ena sidan ”go latin before it´s to late” och på den här så står det ”a 
vanishing Africa” och det tror jag också finns med väldigt starkt i bilden att det 
här är någonting som är på väg bort, för att gamla traditioner och gammal 
kulturutövning, över huvud taget det här, det som har funnits innan det här 
västerländska, det är på väg att försvinna det är ju så, folk flyttar av tvång ofta in 
till städerna, och inlemmar sig i det systemet som råder där, och byarna 
förändras, de som finns kvar, människorna förändras där också, och det anser 
inte jag är bara på ont, det är ju på gott och ont, den goda utvecklingen är ju när 
man ser att fler människor får tillgång till utbildning, hälsovård ett arbete som 
ger en rimlig inkomst det är den goda sidan av det (se bild 10) 

Konstruktionen av de andra är både ambivalent och paradoxal. Samtidigt som den grupp

som stereotypiseras, framställs som essentiellt och oföränderligt ”annorlunda” så tycks 

stereotypiseringen kräva upprepning för att hållas vid liv. Detta tyder på att 

stereotypiseringen i grund och botten är instabil, eftersom det krävs upprepning för att 

hålla den vid liv.86 Anna beskriver det så här: 

Alltså det uppstår ett problem, jag ser den här bilden som rasistisk fast den på 
ytan är motsatsen. Det finns det här budskapet, outvecklade människor som lever 
kvar i någon slags stenålder och sen har du den utvecklade väldigt vackra i det 
här fallet kvinnan, västerlänningen men så har man samtidigt då man tittar på 
forskning inom resande hela tiden betraktat kvinnan som en ”bättre” resenär, det 
här handlar om intersektionalitet, vad händer när man upptäcker att kvinnor 
också tar på sig den här over-seer rollen, den här nästan som vetenskapsmannen 
som skrider in och använder tredje världens befolkning som statister, de 
representerar någonting då. Då blir kvinnan också en del i förtrycket, men det är 
fortfarande tabu att prata om liksom eller i vissa internationella grupper kan man 
prata om det, men om man pratar inom feministiska grupper så är det att börja 
problematisera både kön och hudfärg, då hamnar den västerländska europeiska 
kvinnan i en överposition och det tycker jag den här bilden är så talande för, att 
där är det, nu är det en kvinna till skillnad från 1700-talets man som stod högst 
upp på berget och tittade ut över sin omgivning. (se bild 5) 
 

En postkolonialistisk analys intresserar sig huvudsakligen för etnicitet, men det får inte 

leda till att man inte kan koppla mellan etnicitet och andra dimensioner i samhället som 

till exempel kön. När man i en analys för samman flera olika maktordningar i samhället 

brukar det kallas ett intersektionellt perspektiv.87 Se citatet av Anna ovan. 

2.3.4 Exotism 
Det som lyfts fram som attraktivt i själva resmålen är själva skillnaden. Detta blir därför 

det viktiga att lyfta fram och därmed även att bevara. För att förstärka skillnaden, 

exotiseras vissa resmål genom att förstärka beskrivningen av det Annorlunda, med att
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benämna dofter, färger, smaker, rytmer och mönster på tyger.88 Anna beskriver det så 

här: 

Vänta nu ska vi se,  Gudrun sommar 2006, sid 51, ”bomullsbubbel på savannen 
klockan 06.30 tidig morgon, ljuset är redan på god väg uppför de väldiga 
bergen”, det här är också ett språk när man skriver om tredje eh jag tycker inte 
om tredje världen begreppet, men om man skriver om fattiga länder så beskriver 
man det alltid med beskrivningar som enormt, väldiga, svallande, främmande, 
doftande, spännande, exotiskt, det används mycket superlativ för att förstärka 
allting. (Se bild 8) 

I texterna framställs människor ofta som sevärdheter, eller som en kuliss. Den 

platsbundna lokalbefolkningen blir ett exotiskt inslag i bakgrunden, där både resmålens

människor och kulturer blir som en passiv dekor. Detta kan jämföras med begreppet

Goffmans fasad, där Björstad berättar hur Erving Goffman beskriver platser där 

framträdanden äger rum, och hur han beskriver att inramningen utgörs av platsbundna

bakgrundsinslag. Goffman syftar på möbler, dekor och ytplanering. 89  Detta beskriver 

informanterna många gånger som att det i texterna ofta är resmålens människor och 

kulturer som byggs upp som en dekor eller fasad runt de västerländska modellerna eller 

resenärerna. Där dem på scenen, kulissen, blir betraktade av dem som inte står på 

scenen, resenären och klädköparen. Carina säger så här: 

Och så har hon valt det här barnet då, med pärlkjol och resten av kroppen är 
naken, så den lilla afrikanska flickan blir liksom ett attribut bara till deras 
uppställning här, så de ställer dit henne för att få en viss effekt och den effekten 
tycker jag blir verkligen tvetydig. (Se bild 9) 

 Modellerna blir då de som står på scenen framför kulissen. Carina berättar: 

Här sitter alltså två afrikanska kvinnor bakom någon slags skärm och har såna 
här kragar på sig, metallkragar som är påbyggda, det är i och för sig inte såna 
höga kragar så att halskotorna har gått isär på de, med det är ju lite typiskt ändå 
det här, man tänker liksom, ja afrikanska kvinnor som är egendom, de är inte sig 
själva, de ägs av någon och ett ägandebevis är ju den här kragen alltså och så står 
det då en modell framför som också är iklädd kragen och då är det bara ett 
halsband och det är så aningslöst på något sätt att använda det, det är läskigt 
tycker jag. Gudrun Sjöden plockar vissa bitar som har starka symboler, symboler 
på en fruktansvärd verklighet, dels är det ju att kvinnan är en ägodel och 
dessutom är det så att tröttnar mannen på kvinnan så tar han av henne kragen och 
i och med att halsen hade sträckt ut sig så dog hon. (Se bild 11) 

2.3.5 Diskursen om västvärldens resande 
Resandet från den västerländska världen har en lång historia och kan kortfattat beskrivas 

som att man tillfälligt och frivilligt lämnar sin vardag för upplevelser på andra platser.90 

Resande förr, i västvärlden, kunde handla om upptäcktsresor till andra kontinenter, 

pilgrimsresor till heliga platser. Senare under 16 och 1700-talet reste adelsmän i Europa 

till olika kulturella centra i bildningssyfte. Under romantikens tid kartlades exotiska 
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platser av upptäcktsresande och naturens mystik kom i fokus. Naturen kom att 

representera naturlighet, äkthet och ursprunglighet och detta sågs som något som den 

”civiliserade” västvärlden höll på att förlora. Den västerländska civilisationen sågs som 

förljuget och förkonstlat.91 Anna beskriver som:  

Det är nånting i den här bilden som bara ropar gammal kolonial makt och, det är 
höst, Guatemala, sid 8, men det är viktigt att hålla isär, vi har en tendens att tro 
att de här dolda budskapen är medvetet, intentionellt gjorda, … men det här är ju 
så inbyggt, vi har ju hållt på med det här i tre hundra år att åka till tredje världen 
och fota oss, och nu är klädindustrin där också och man använder metoder som 
man använt i generation efter generation, det är ju så subtila saker att man ofta 
inte lägger märke till det då, det blir ett omedvetet dolt budskap i bilden. här är 
en liknande bild, Gudrun Sjödén sommar Sydafrika, sid 2, ja just det, texten på 
den här sidan ”dag 1, Afrika”, det är ju en resebeskrivning, det är verkligen så att 
reseindustrin och klädindustrin gör gemensam sak, i texten står det ”Sydafrika är 
verkligen något mycket speciellt, en smältdegel i ett underbart klimat, med 
människor mixade från världens många hörn, det är de många svarta 
ursprungsfolken” de kommer aldrig få kliva ur sina tidlösa skor liksom ”vilken 
speciell kultur och vilket underbart formspråk, det är de olika europeiska 
människorna som började komma in redan under tidigt 1700-tal från England, 
Holland och tyskland” det är ett väldigt konstigt sätt att beskriva (Se bild 5och 
bild 4.) 

 

 Urry beskriver hur fokus från bildningsresandet försköts mot ett resande som handlade 

om att beskåda naturen och dess vackra vyer92. Västerlänningar började nu resa för att 

dyrka orörda och storslagna naturscener, vilket nu började kopplas till en längtan efter 

frihet. Det annorlunda blev en konsumtionsvara och iden om det pittoreska föddes.93 

Turismforskaren John Urry menar något av det mest karakteristiska i det moderna 

västerländska samhällets upplevelser är att ”åka iväg”, det är lika vanligt som att köpa ett 

hus eller en bil, alla dessa saker, menar Urry, är olika markörer för social status i det 

moderna samhället.94 Individuella resenärer, som till exempel backpackers, formar sin 

identitet genom att identifiera sig med äldre tiders upptäcktsresande och äventyrare, där 

det finns en inbyggd romantisering av att vara först på plats. Individuella resenärer tar 

också tydligt avstånd från charterturismen.95 

Globaliseringen har bidragit till en ökning av detta slags äventyrliga resande och

särskilda resebolag, (som till exempel Kilroy Travel, egen kommentar,) har startats som

riktar sig specifikt till individuellt resande.96 Men globaliseringens tillgängliga och 

prisvärda kommunikationsmöjligheter innebär vissa inne- och uteslutande mekanismer. 
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För den västerländska befolkningen har det inneburit ett ökat resande och ett beskådande 

av de andra, men inte vice versa. Anna berättar att texten i bild 2 kopplar samman den 

svarta befolkningen med naturen, och kopplar till hur det ofta görs i naturprogram från 

exotiska platser. Hon beskriver det som kränkande mot den lokala ortsbefolkningen. 

 Det är också att vi kan fara omkring här i världen, vi tror att vi kan beskriva 
andra människor, att kategorisera de. Vi kategoriserar in människor från Afrika i 
ett naturprogram som handlar om elefanter och lejon, men det betyder inte att 
människorna som var med i den filmen skulle gilla det budskapet(…) det finns ju 
program, alltså kritiska tv-program till de här naturfilmerna där de just pratar om 
att de är trötta på de här filmteamen som kommer från Europa och vill att de ska 
sätta igång och dansa varenda gång, och att de ska springa ut i naturen barfota, 
nu som sagt man vet ju ingenting om henne, men hade hon varit en ortsbo som 
man plockat fram och bett henne dansa framför den svenska kameran och sen 
skrivit en text om att vildsvinen och gazellerna springer omkring och aporna 
skriker och den här personen ägnar sig åt frigörande dans på södra halvklotet, då 
hade jag kränkt henne.(Se bild 2) 

 
 Forskning inom turism och backpacking har visat att de viktigaste grunderna för 

västerländskt resande baseras på en fascination över föreställda myter och stereotypa

idéer om de kulturer som man ska besöka.97 Anna berättar hur vanligt det är att

västerländska resenärer samlar på foton med gamla människor med rynkor på, som 

troféer. Anna tänker att de gamla rynkiga personerna påminner om den gamla, uråldriga,

bestående och romantiserade längtan till det ursprungliga. Hon beskriver vidare att på 

vissa platser har gamla människor börjat ta betalt för att bli fotograferade och att 

västerländska resenärer då tycker att det är kränkande och fruktansvärt för då är inte

upplevelsen genuin längre. Anna säger: 

Här har du en till, Kilroy Latinamerica sid 45 2010/11 den poserande bilden 
alltså de har rynkor gamla tanter och farbröder, går du igenom resenärers bilder 
så finns det hur många som helst av de här(…) Jag tror att det representerar den 
här urtidskänslan man vill ha stillaståendet, i en, a historical, alltså i ett 
stillastående tidrum, (…)i Chang Mai där finns det gott med fotogenic ,bra foto 
objekt, tanter och farbröder där, men de på senare tid har haft en tendens att 
börja ta betalt, det står till och med i guider som något negativt och sen så säger 
då de här äventyrsresenärerna som man pratar med, att aldrig i hela mitt liv att 
jag skulle betala, då är jag hellre utan fotot, så att där går gränsen så fort 
pengarna kommer in så blir relationen oäkta alltså det är jättefascinerande om 
pengar, man får inte köpa sig en upplevelse eller fotot. (Se bild 12) 
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3 RESULTAT OCH TOLKNING  

Frågeställningen i undersökningen är vilka olika diskurser som verkar i de utvalda 

texterna i Gudrun Sjödéns klädkataloger, i Kilroys resekataloger. 

3.1 Kontextuell analys 

3.1.1 Intertextualitet 
Resultatet visar att både Sjödén och Kilroy-texterna, enligt diskursanalysen utgår ifrån 

gemensamma mönster i synen på etnicitet, där diskurser som modeindustrin och 

reseindustrin går samman och verkar för samma sak. Dessa båda diskurser, som 

gemensamt ingår i den större konsumtionsdiskursen, verkar för att sociala relationer och 

identiteter tycks essentiella och oföränderliga över tid. Flera exempel på detta har lyfts 

fram under analysdelen, där det till exempel pekas på att genom att man låter 

ortsbefolkningen klä sig i gamla traditionella kläder och att den västerländska modellen 

eller resenären placeras i ställningar som påminner om gamla historiska foton från 

kolonialismen så understryks och vidmaktshålls den gamla maktordningen som funnits 

mellan väst och öst. Undersökningen som lutar sig mot den socialkonstruktionistiska 

teorin pekar på att det är just sociala och historiska relationer som konstituerar 

verkligheten och skapar mening.  

3.1.2 Historiska förebilder 
I Gudrun Sjödén texterna går att utläsa att den kvinnliga identiteten skapas performativt 

och informanterna pekar ut hur Sjödén texterna bryter mot den traditionella synen på 

vilka handlingar som kvinnor utför. I Sjödéntexterna ses kvinnan både som 

upptäcktsresenär, någon som har makt, som aktiv, självständig och oberoende. Detta 

bryter då mot historiska texter som visat kvinnan som underordnad och osjälvständig.  

3.2 Sociohistorisk analys 

3.2.1 Orientalism 
Däremot ses både en exotisering, orientalisering och rasifiering i både Kilroy och Sjödén 

texterna. Informanterna gör kopplingar och associerar till historiska bilder av platser där 

vita personer visar upp sina nya kolonier och exotiska upptäckter och erövringar. Under 

fotoeliciteringen återfinner informanterna, i de nu analyserade texterna, beskrivningar av 

hur dessa icke-västerländska kulturer representerar naturlighet, äkthet och ursprunglighet 

och att detta ses som något som den ”civiliserade” västvärlden har förlorat.  



 

3.2.2 Stereotypisering 
Alla informanterna finner tecken och symboler för att konsumtionsdiskursen, där både 

kläd- och resediskursen ingår, är en identitetskonstituerande diskursiv praktik. Inom 

denna diskursiva praktik verkar texterna för ett urskiljande av de Andra, där de Andra 

framställs på ett stereotypt sätt. Analysen visar att de analyserade texterna utgår ifrån en 

västerländsk synvinkel där det västerländska ses som normen. Båda sortens texter ger 

stereotypa bilder av Andra kulturer, som bidrar till att skilja ut de Andra som den icke-

moderna tredje världen. I både Kilroys och Sjödéns marknadsföring finner 

informanterna starka generaliseringar av hur kulturer och människor lever och är. 

3.2.3 Exotism 
Informanterna finner hur den platsbundna lokalbefolkningen i texterna skildras som ett 

exotiskt inslag i bakgrunden, där resmålens människor och kulturer blir som en passiv 

dekor. I den skrivna texten hittar informanterna flera exempel på hur det används 

liknande ord för att beskriva både djur, människor och naturen på dessa platser. Ord som 

till exempel beskriver dofter, färger, smaker, rytmer och mönster exotiserar och 

förstärker skillnader och det annorlunda i beskrivningar av andra kulturer. Utpekandet av 

det annorlunda beskriver samtidigt att alla de Andras beskrivna egenskaper är något som 

vi inte har, vi som inte är de Andra. Skillnader som därmed också berättar hur normalitet 

produceras. 

3.3 Slutsats 
De analyserade texterna innehåller, grundar sig delvis i och (re)producerar ojämnlika 

maktförhållanden och handlingsmöjligheter mellan ”västvärlden” och ”tredje världen”. I 

undersökningen framgår det att det i texterna finns inbyggda värderingar kring etnicitet 

och kultur och att dessa värderingar är samhällsbevarande och att de motverkar 

utveckling och förändring. 

Resultatet av undersökningen visar att frågan i undersökningen är besvarad. Det går att i 

diskursanalysen uttyda vilka diskurser som opererar och hur dessa diskurser i de 

analyserade texterna verkar och bidrar till att konstituera sociala identiteter och sociala 

relationer. Diskursanalysen pekar vidare på att de analyserade texterna i undersökningen 

bidrar till att bevara och förstärka den maktordning som finns mellan västvärlden och 

den tredje världen. 



 

4 SLUTDISKUSSION 
Jag vill framhålla att detta arbete om Gudrun Sjödén och Kilroy Travel endast visar 

några av den mångfald aspekter och sätt att närma sig rese- och klädindustrin på. I denna 

kvalitativa studie strävar jag inte efter generaliserbara fakta utan snarare efter en djupare 

förståelse av hur sociala praktiker formar verkligheten genom det visuella språket. Den 

bild som jag presenterar om kläd- och reseindustrin är en av många tänkbara. De 

mönster som jag hittar genom analysen innebär samtidigt en form av generalisering, då 

min strävan är att synliggöra och lyfta fram just mönster och strukturer . 

Kilroy texterna vidmakthåller en traditionell diskursordning medan Gudrun Sjödén 

texterna både vidmakthåller den traditionella diskursordningen när det gäller diskursen 

om de Andra, men är även en del av en större samhällelig förändring när det gäller 

diskursen om Kvinnan. 

Genom diskursanalysen har det kartlagts hur konsumtionsdiskursen förverkligas textuellt 

och jag kan i undersökningen komma fram till och underbygga min tolkning. Genom att 

foga samman texter från både kläd- och reseindustrin kan resultatet bidra till att förändra 

de enskilda diskurserna.  

I denna undersökning har det kommit fram väldigt mycket empiri att analysera och 

bearbeta och på grund av uppsatsens begränsade storlek har jag fått utesluta många 

intressanta vinklar och perspektiv. Några perspektiv som berörts och som skulle kunna 

utvecklas mer är: en mer djuplodande analys av den funna kvinnliga diskursen och hur 

Gudrun Sjödén bryter mot dessa i vissa texter. Konflikten i, vad som informanterna 

tolkat som Sjödéns dokumenterande och bevarande av gamla traditionella mönster och 

klädstilar som något ”gott”, mot viljan att i texterna bevara hur människor i Andra 

kulturer är och alltid har varit. De dubbla budskapen i Sjödéns texter där ena sidan är en 

förskönande exotism av de Andra mot den ”goda viljan” att medvetet bryta mot vilka 

som kan vara modeller i klädkatalogerna och vilka roller modellerna kan ta i texterna. 

Informanternas tolkningar att Sjödéns texter bidrar till en ekologisk medvetenhet. En 

annan sida av fotoeliciteringen i en större undersökning skulle kunna vara att låta 

informanter själva göra en rekonstruktion av någon vald text, som i sin tur kunde bli en 

del av empirin att analysera. Undersökningen visar också på vikten av att arbeta med, 

och att analysera, populärkulturella texter inom bildpedagogiskt arbete, och att den 

diskursanalytiska metoden är en användbar metod i sådant bildarbete. Jag vill också 

tacka informanterna för väldigt intressanta och spännande reflektioner under 

intervjuarbetet. 
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