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Sammendrag: 
Oppgaven konstruerer først reklame som en diskurs og forsøker så med utgangspunkt 
i kritisk diskursanalyse å sammenfatte Bourdieus teori om symbolsk vold med funn i 
resepsjonsanalyse og tekstanalyse (av reklamefeltet) for å si noe om forholdet mellom 
reklamediskurs og sosial praksis. Sentralt i oppgaven står forholdet om reklamen 
fungerer hegemonisk og et forsøk på ideologikritikk. Oppgaven er delt i henholdsvis 
teori- og analysedel og en siste del som er et forsøk på å sammenstille analysefunnene 
med teori om hegemoni og symbolsk vold, altså en kritisk diskursanalyse. 
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1.  Innledning, problemstilling, disposisjon og avgrensning 
 

1.1 Innledning 

Reklamen er utsatt for massiv kritikk fra mange hold: moralsk kritikk fra konservative, 

venstresidekritikk om å bidra til forbruksøkning og falsk bevissthet hos arbeiderklassen, for å 

dreie medieinnholdet i en overfladisk retning, for hvordan kvinner fremstilles og for at 

homofile ikke fremstilles bare for å nevne noe. Hvordan reklamen helt konkret i praksis søker å 

påvirke individet og hvordan den forholder seg til den kulturelle kontekst har i stor grad vært 

forbeholdt aktører innenfor reklamefeltet å teoretisere om. Spørsmålet oppgaven stiller dreier 

seg altså om å se nærmere på reklamens mekanismer og de intenderte og uintenderte virkninger 

dette skaper på det sosiale felt.  

 

 

1.2 Problemstillinger og disposisjon 

 

1. Hva er reklamens vanligste underkommuniserte budskap og hvilken adressat konstruerer 

disse negasjonene?  

 

2. I hvilken grad kan reklamens praksiser sies å ha hegemonisk karakter og hvilken effekt har 

den på de sosiokulturelle strømningene i samfunnet, altså sosial praksis? 

 

Med utgangspunkt i semiotikk vil jeg analysere to ulike reklamer jeg anser som typiske. Valget 

av klesreklamer er tatt fordi dette langt på vei er den reklametypen som eksponeres mest. I 

undersøkelser av merkevarebevissthet viser det seg at den er høyest på de forbruksartikler som 

syns mest, dvs. klær og sko (Leffler et al 2003:16). Et annet poeng er at disse utvalgte 

annonsene er på et kontinuum både ift. målgrupper og markedsføringsparadigmer. Jeg vil også 

foreta en resepsjonsanalyse om reklame hos ulike alderskategorier. Men før jeg kommer inn på 

disse analysene vil jeg gå gjennom det teoretiske rammeverket for oppgaven samt se på 

premisser for å analysere reklamefeltet som diskurs. Til slutt i oppgaven vil jeg se nærmere på 

om reklamefeltet kan sies å ha hegemonisk karakter og hva dette eventuelt kan ha å si for den 

sosiale praksis reklamefeltet forholder seg til. 
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1.3 Avgrensning 

 Selv om det kunne vært svært relevant kommer jeg ikke inn på reklamens virkning på det 

individuelle selv i løpet av oppgaven. Dette fordi jeg har valgt å konsentrere meg om sosial 

praksis i makroperspektiv og benytter meg således heller av Pierre Bourdieus begrep om 

”symbolsk vold”. Selvbegrepet er dessuten veldig teoretisk underutviklet innenfor 

diskursanalysens rammer. Jeg kommer også til å forholde meg minimalt til forbrukskritikk og 

teorier om fetisjering, selv om mye av litteraturen jeg bruker er vinklet mot dette er det andre 

forhold jeg heller ønsker å fokusere på, spesielt da symbolsk vold. Jeg skulle også gjerne sagt 

mer om motstandsteorier, men må begrense det pga. oppgavens beskjedne omfang. 

 

 

2.  Teori 
 

2.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse 

Den kritiske diskursanalyse består av et sett filosofiske premisser, teoretiske metoder, 

metodologiske retningslinjer og spesifikke teknikker til språkanalyse. Sentralt står forhold som 

et uttalt ønske om å være kritisk og engasjert i sosial forandring, at språkbruk skal analyseres 

empirisk i den sosiale sammenheng, at diskurs er en viktig form for sosial praksis som både 

konstituerer den sosiale verden og står i et dialektisk forhold til andre sosiale praksiser samt at 

diskurs kan fungere ideologisk. For Fairclough blir følgelig ikke tekstanalyse alene 

tilstrekkelig, idet den ikke belyser forbindelsene mellom tekstene og de samfunnsmessige og 

kulturelle prosesser og strukturer. Han argumenterer for et tverrfaglig perspektiv, nærmere 

bestemt kombinasjonen av tekstanalyse og samfunnsanalyse (Philips og Jørgensen 1999:72-

104). 

 

Fairclough bruker ordet diskurs på to måter. Han definerer den abstrakte bruk av ordet som 

språkbruk som sosial praksis. Den andre måten er å se diskurs som en måte å snakke på som gir 

mening utifra et bestemt perspektiv, dvs. innenfor en bestemt diskurs. For Fairclough består 

diskurs utelukkende av lingvistiske elementer. Diskurs konstituerer det følgende: sosiale 

identiteter, sosiale relasjoner og kunnskaps- og betydningssystemer. Diskursanalysen skal i 

følge Fairclough fokusere på både den kommunikative handling (språkbruk, avisartikkel m.m) 
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samt diskursordenen (summen av de diskurstyper som brukes innenfor en sosial institusjon 

eller domene). Diskurstyper består av diskurser og sjangre. F.eks foregår det innenfor 

diskursordenen på et sykehus mange ulike diskursive praksiser slik som journaler, lege-pasient 

samtaler m.m. Ethvert tilfelle av språkbruk er en kommunikativ handling med tre dimensjoner: 

tekst (1), diskursiv praksis (2) og sosial praksis (3) og dette utgjør utgangspunktet for hans 

tredimensjonale analysemodell (se modell 1.). 

 

 
 

 

2.2 Diskurs, ideologi og hegemoni 

Faircloughs forståelse av diskursiv praksis og maktrelasjoner bygger på bestemte oppfattelser 

av ideologi og hegemoni. Ideologi forstår Fairclough som ”betydning i maktens tjeneste” 

(1995:14). Mer presist oppfatter han ideologier som betydningskonstruksjoner som bidrar til å 

produsere, reprodusere og transformere dominansrelasjoner (1992:87). Med bakgrunn i denne 

definisjon av ideologi kan diskurser i følge Fairclough være mer eller mindre ideologiske. De 

ideologiske diskurser er således de som bidrar til å opprettholde eller transformere 

maktrelasjoner. Utifra denne definisjonen er det vanskelig å skille hvilke diskurser som er 

ideologiske og hvilke som ikke er det, men dette blir litt klarere ved at Fairclough ser ideologi 

som en form for ”avleiret diskursiv praksis”, en praksis som opererer i 

betydningsproduksjonsprosesser i hverdagen hvor betydning etableres for å opprettholde 

maktrelasjoner. I boka ”Introducing Cultural Studies” (2002) artikuleres hegemoni som 

prosessen hvor en gruppes interesser og verdier overføres til andre grupper som om det var 

deres egne. Motstand ser dermed ut som om det er ens egne ønsker man forsøker å underslå 

(Thwaites et al 2002:170). Hegemoni ift. diskurser er i følge Fairclough ikke bare dominans, 

men også en forhandlingsprosess om betydningskonsensus. Hegemoni er dermed aldri stabilt 

og konsensus alltid et gradsspørsmål. I følge Fairclough er hegemoni ”en motsetningsfull og 

ustabil likevekt” (Fairclough 1992:93). 

Modell 1. 
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2.3 Om symbolsk vold 

Et begrep som også har røtter i den kritiske kultur-marxistiske tradisjon er symbolsk vold. 

Bordieu skriver om at en av den symbolske voldens virkninger er å forvandle dominans- og 

underordningsrelasjoner til følelsesmessige relasjoner. Han sier bla. at symbolsk vold ”er en 

omforming av makt til en karisma som fremkaller en følelsesmessig fortryllelse” (1996: 88). 

Bourdieu sier dette om hvorfor den symbolske kapital fungerer som en sosial kraft: ”en hvilken 

som helst egenskap... når den oppfattes av sosiale aktører forsynt med persepsjons- og 

verdsettelseskategoriene som gjør det mulig å oppfatte, kjenne og gjenkjenne den, får symbolsk 

virkning, som en virkelig magisk kraft.” (1996:89). Symbolsk vold fungerer etter samme 

prinsipp ved å presse frem en underordning som ikke oppleves som noen underordning. Dette 

oppnår den symbolske volden ved å støtte seg på kollektive forventninger og sosialt innprentet 

tro. Viktig her er altså et forutgående og ofte usynlig/fortrengt arbeid som har frembrakt de 

nødvendige disposisjoner. Symbolsk vold er slik knyttet til at dominerte gruppers identitet er 

basert på de dominerende gruppers måte å klassifisere verden på, en klassifiseringsmåte som 

systematisk nedvurderer det de svake grupper står for. Når Bourdieu bruker det dramatiske 

begrepet "vold" i denne sammenheng, henger dette trolig sammen med at det som her står på 

spill er gruppers identitet, verdighet og selvbilde, noe som kan krenkes ikke bare gjennom 

fysisk vold, men også gjennom å miserkjennes og undergraves symbolsk. 

 

 

3.  Reklamefeltet som diskurs og det postmoderne markedsføringsregimet 
 

3.1 Reklamefeltet som diskurs 

Oppsummert hva som er essensen av diskursbegrepet kan man si at det handler om 

sammenblandingen av tekst og kontekst slik at det oppleves meningsfullt for deltagere som 

samtidig er både en del av konteksten og observatører av denne. De vanligste analytiske 

tilnærminger til reklamefeltet er å enten bedrive tekstanalyse på reklamen isolert fra kontekst, 

eller å forholde seg ensidig til teoretisering og empiri om målgrupper slik det ofte gjøres internt 

i reklamebransjen (Cook 1992:2-7). Å forholde seg til reklamefeltet diskursanalytisk er mer 

komplekst og vil bla. innebære å forsøke å samle disse to perspektivene. 
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For å skille reklame fra andre diskurser ville de fleste pekt på at denne skal fylle en funksjon, 

vanligvis i form av et produkt som skal selges, men reklame er ikke bare et medium for å 

formidle budskap, bilder og idéer. En reklame er mer enn en en merkelapp som hektes på et 

produkt for å si at det finnes. Reklamen relaterer seg til sosiokulturelle strømninger og forsøker 

på ulikt vis å forholde seg effektivt til disse. 

 

3.2 Det postmoderne markedsføringsparadigmet 

I artikkelen ”Why do Brand cause trouble” skriver Douglas Holt om overgangen til det 

postmoderne markedsføringsparadigmet. Dette skjer gradvis på 60-tallet da markedsførere 

finner ut at den enkle og assosiative reklamen ikke lenger fungerer. I følge Hull er den sentrale 

forskjellen på dette og paradigmet forut at det postmoderne omstiller seg til en dreining fra 

konformitet over til individualitet og livsstil (”don’t imitate, innovate” etc.). Men premisset er 

fortsatt at merket må være kanalen for, eller ihvertfall symbolet på, den individuelle livsstilen. 

Ikke fullt så individuelt allikevel altså (Holt 2002:70-89)..  

 

 

4. Kritisk diskursanalyse 
 

4.1 Tekstanalyse (og reklamens negasjoner) 

A. Reklameannonse for klesmerket Diesel (1996) 

Bildet viser fem menn med vaskebrettmager, velutviklede biceps og store brystpartier. To av 

dem lener seg mot hverandre, mens de andre poserer med armene spredt ut eller bak hodet. 

Bildet kompletteres av teksten ”Thank you Diesel for making us so beautiful”. Bildet 

konnoterer til chippendales og homseshow, men også kroppsbygging og 

skjønnhetskonkurranse. Settingen avviker fra den typiske reklamen hvor mannlige subjekter 

vanligvis fremstilles som handlende (i dress, på jobb, i bil etc.) og ikke i en slik overtydelig 

oppstilling for å å bli vurdert. De sentrale virkemidlene er parodi, inversjon og overdrivelse og 

jeg mener det refereres spesielt til to diskurser. Den første er kjønnsdiskursen. Oppstillingen på 

bildet inverterer altså den etablerte konvensjonen at det i reklamesammenheng oftest er kvinner 

som viser frem deler av eller hele kroppen. Mennenes kropp stilles i en metonymisk relasjon til 

produktet (via teksten som takker Diesel) og mennene blir slik utsatt for den samme 

objektiviseringen reklamen hele tiden utsetter kvinner for. Annonsen kan altså leses som en 

”avsløring” av denne dynamikken ved at utsagnet ”Thanks Diesel...” er formulert på en meget 
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feminin måte, altså et utsagn vi heller ville forbundet med en kvinne, eventuelt det androgyne. 

Den andre diskursen som refereres er reklamediskursen. Det lekende lette spillet med dette 

viser hvordan parodi på konvensjonelle kategorier selv er blitt en avleiret konvensjon. Alle 

”vet” at tekstens eksplisitte budskap her er det den gjengse reklame forsøker å lure oss til å tro 

på. Og ved å så og si la feltlogikken stå åpent til skue slik Diesel her gjør, blir det ikke en 

avsløring i egentlig forstand. Det ved konvensjonell reklame som Diesel her gjør narr av 

benytter den seg jo fortsatt av (vakre kropper og ”vellykkede” mennesker). Denne armlengdes 

avstand fra andre reklamer som Diesel her forsøker å knytte seg til er altså i en viss forstand 

falsk, men skaper nok allikevel en reell phatisk funksjon hvor adressenten fremstår som 

distingvert og kompleks, mens adressaten fremstår som individuell; en som ikke lar seg lure av 

slike etablerte koder og konvensjoner. I realiteten vil jeg mene at dette er et pseudofelleskap og 

at relasjonen mellom avsender og mottager er preget av den samme logikken med at reklamer 

holder det vakre og vellykkede opp som et speil. Det å eksplisittere feltlogikken slik denne 

annonsen gjør blir i praksis analogt til å ”snobbe nedover”, som en kamuflasjeteknikk for å 

komme forbi filteret medievante hoder har ift. ordinær reklame. I praksis, dvs. bakenfor 

kamuflasjeteknikken, eksponeres jo akkurat de samme elementer som hos reklamen den 

parodisk refererer. Gjennom den refleksive tegnbruken er det tydelig at annonsen forholder seg 

til det postmoderne markedsføringsregimet. 

 

B. Reklameannonse for klesmerket H&M (2003) 

Annonsen viser en modell på en sydhavsstrand med horisonten og store skyer bak.  

Fargene er blasse og retroaktige og konnoterer til 70-tallet, det samme gjør hårstilen til 

kvinnen. Hun er barbrystet, men holder albuene foran bysten opp mot en bambusstang som går 

gjennom bildet fra topp til bunn. Det eneste hun har på seg er en bikinibukse som er dratt litt 

utfordrende ned. Teksten i annonsen begrenser seg til logoen ”H&M” i rødt samt prisen og 

ordet ”bikinibukse” i liten skrift. Kvinnen har et mildt utrykk og stirrer rett i kameraet. Det 

første som slår meg er hvor lite av plassen som vies selve plagget, i og med at dette tross alt er 

snakk om en klesreklame. Det må være fordi slike ”halvnakne modellkvinner” gjennom 

kontinuerlige og massive kampanjer har overtatt metonymisk for selve klærne til H&M. Dette 

er en sterk effekt som H&M nok bevisst benytter seg av for å få mest mulig ut av å assosieres 

med slike kvinner. Annonsens ekspressive funksjon kan da sies å være å konstruere denne 

linken. Så langt altså den feltlogikken Diesel eksponerer i reklamen sin. Men finnes det en 

dypere og mer kulturell denotasjon i denne reklamen? H&M setter hvert halvår et totalt preg på 

byrommet ved å eksponere sine reklameplakater på samtlige billboards. Reklamen vekker alltid 
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mye reaksjoner, spesielt fra kvinnegrupper som gjerne aksjonerer, f.eks ved å spraye ”ideal?” 

over plakatene, eller bare ved å rive dem ned. De mener H&M er motor i opprettholdelse av 

umulige kroppsidealer (sic) og at plakatene reduserer kvinner til objekter. Ved å se på den 

konative funksjon er det mulig å tenke seg at mange kvinner vil oppleve rollen som adressent 

som en smertefull påminnelse om å aldri kunne nå opp til et slikt ideal. Den phatiske funksjon 

kan således leses som en dynamikk mellom en type vellykket og vakker kvinneskikkelse som 

lever i drømmeverdenen (har råd til å dra på sydhavsferie og sannsynligvis omgir seg med 

utallige beilere) og hverdagen til dem som bare har råd til å handle på H&M og stort sett må 

nøye seg med å strekke seg etter dette kroppsidealet. Denne phatiske effekten forsterkes ved at 

kvinnen ser inn i kamaeret i og med at målgruppen for H&M stort sett er kvinner (og også 

plagget i selve kampanjen er et kvinneplagg). Brystene som delvis eksponeres og lenes mot en 

stang konnoterer brutalt til pornobransjen og strippeshow. Bildet kunne like gjerne vært i Vi-

Menn og det er nok litt uvanlig for denne typen klesreklamer. Det er allikevel ikke et langt 

skritt det er snakk om mhp. at de fleste slike reklamer gjerne eksponerer spesielt visse deler av 

kroppen (rumpe, lår, bryster) og ofte vises bare visse utsnitt av kroppene. Gjennom flørtingen 

med porno og cocktailestetikk opprettes det en link til det postmoderne markedsføringsregimet. 

Det samme kan sies om retropaletten og 70-talls håret selv om retrostilen har gått fra å være en 

intern kode i en politisk diskurs (sv-velgeren og miljøaktivisten) til å bli en del av det gjengse 

utrykket innenfor mainstream reklamediskurs. 

 

 

4.2 Resepsjonsanalyse 

Mine fire respondenter har alder fra 20-50 hvor av tre er kvinner og en mann. Som 

utgangspunkt for spørsmålene ba jeg dem tenke på vanlige reklamer, slike de ser hver dag. På 

spørsmålet om hvorfor de trodde reklamebransjen spilte så mye på pene mennesker og 

vellykkethet var svarene heterogene: samtlige var inne på at reklamen knytter seg opp mot 

samfunnets idealer for å selge ”drømmer om vellykkethet”. Noen sa i forlengelsen av dette at 

reklamen forsøker å knytte seg til positive assosisasjoner hos mottagerne. På spørsmålet om de 

blir påvirket av reklamen på emosjonelt eller annet vis var det også ganske samstemt; de fleste 

svarte nei og noen at de var usikre. Kun en sa hun irriterte seg over reklame, og da spesifikt 

utrykk med kroppsideal. Det var også ganske stor enighet om at reklamen er med på å øke det 

presset de følte for å tilegne seg merker og mote, men flere sa at de mente kulturen var en langt 

viktigere motor for dette enn reklamen. 
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4.3 Forholdet mellom reklamediskurs og sosial praksis 

Sentralt i oppgaven står forholdet mellom reklamen (som diskurs og enkeltstående tekst) og de 

sosiokulturelle strømninger (sosial praksis). Utsatt for kritikk fra ulikt hold, slik 

reklamebransjen ofte er, ynder reklamemakerne å postulere henholdsvis forskning som viser at 

reklamen ikke fungerer, spesielt da at merkelojalitet er vanskelig å opprettholde (Jhally et al 

1990:3), samt at reklamen bare er samfunnets speil og således ikke har noen særlig makt. Til 

det første har de rett i at ingen forskning entydig viser hvilken effekt reklamen har, men mot 

dette må innvendes at mye av forskningen konsentrerer seg om økonomiske parametre og 

sjeldent forsøker å si noe om eventuell latent påvirkning (Jfr. Mertons begrep om "latente 

funksjoner"). Dette er også svært vanskelig å si noe om og spesielt med grunnlag i min 

begrensede empiri. Jeg vil allikevel i det følgende forsøke å trekke noen implikasjoner utifra de 

teoretiske og empiriske delene av oppgaven og diskutere disse opp i mot sosial praksis. Dette 

med at reklamen bare er samfunnets speil, altså underforstått at den bare forholder seg 

refleksivt og ikke kan fungere som motor for sosiokulturell utvikling, forhindrer derimot ikke 

reklamen å refleksivt forholde seg til det ”verste” ved kulturen den opererer i. Faktisk er dette i 

praksis et sterkt argument for at reklamen nærmest med nødvendighet (så lenge den opererer i 

et lagdelt samfunn) må forholde seg til fenomenet symbolsk vold. 

 

For å si noe om den sosiale praksis må man i følge Fairclough først avdekke den diskursorden 

som den diskursive praksis er del av. Videre er så arbeidet å kartlegge de delvis ikkediskursive 

sosiale og kulturelle strukturer som skaper rammen for den diskursive praksis (Fairclough 

1992:237). Jeg har ved hjelp av tekstanalyse av noen typiske reklamer og resepsjonsanalyse 

forsøkt å vise at den gjengse reklame fungerer innenfor en diskursorden hvor ”vellykkethet” 

direkte (f.eks H&M annonser) eller indirekte (f.eks reklame for Solo) fungerer som 

hegemonisk sjargong. Phillips og Jørgensen vil plassere reklamediskursen innenfor en 

diskursorden om vareproduksjon, distribusjon og forbruk (1999:86) noe jeg slutter meg til. For 

å videre forsøke å si noe om forholdet mellom reklamediskursen og sosial praksis (jfr. modell 

1) må det altså i følge Fairclough åpnes for et videre perspektiv enn bare reklame. Et viktig 

skille mellom Fairclough og andre kritiske diskursanalyseretninger (Laclau og Mouffe f.eks) 

ligger i at han tror diskursen kan fungere dialektisk i sosial og kulturell forandring, altså at 

forholdet mellom elementer utenfor diskursen virker i vekselvirking med denne. Spørsmålet til 

Fairclough i analysen av sosial praksis blir så å finne ut om diskursen forsterker og tilslører 

ulikhet i samfunnets maktforhold, eller utfordrer maktposisjonene ved å fremstille virkeligheten 

på nye måter (Phillips og Jørgensen 1999:98)? 
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I 1999 ble det i Norge brukt 13 milliarder kroner på reklame og dette er en vekst på 30% siden 

1990 (Blindheim et al 2000:63). Men selv om den økende reklameintensiteten forsterker 

argumentet om at et idealhegemoni i reklamediskursen får sosiale følger er hegemoni alltid en 

ustabil situasjon. Trond Blindheim sier følgende om individets møte med reklamen: 

”(reklamens) påvirkning er... et samspill mellom to prosesser: En sosiologisk prosess som 

omfatter de elementer i omgivelsene som gir kommunikasjonen sosialt innhold. Og en indre 

kognitiv prosess som omfatter mottakerens behandling av budskapet” (2003:91). Selv om 

reklamediskursen har hegemonisk karakter slik jeg postulerer finnes det ulike måter den kan 

nedfelles sosialt. Thwaites skiller f.eks mellom dominante, forhandlede og opposisjonelle 

lesninger (2002:91). Det er klart at kanskje spesielt Diesel annonsen er polysemisk og i større 

grad åpner for opposisjonelle og forhandlede lesninger. Men jeg vil hevde at H&M annonsen 

representerer den vanligste varianten av reklame i dag og at det polysemiske her sterkt 

nedtones til fordel for tydelig eksponering av hegemoniske symboler på vellykkethet og status. 

Om dette gjør etableringen av en dominant lesning (dvs. at tekstens adressat oppfylles) enklere 

er vanskelig å si noe om, men jeg tror det.  

 

Symbolsk vold og makt bidrar til at den maktutøvelse og dominans som foregår fremstår som 

noe annet enn makt og dominans, den mis- eller feiloppfattes. Slik hverken intenderer eller 

erkjenner de som utøver og de det utøves makt over den dominans som preger deres 

samhandling. Den symbolske volden er slik hverken intendert eller erkjent (jfr Merton og 

latente funksjoner). Og grunnen til at den er uerkjent er altså de tenke- og klassifiseringsmåter 

som fremstiller makt og ressurser (kapital og klasseforhold) som noe annet enn makt og 

ressurser (Calhoun 2002:257-259). Om man anvender denne forståelsen på min tolkning av 

reklamediskursen som hegemonisk, kan man si at reklamen tilsynelatende bringer ”feelgood” 

og illusjonen om at man kan strekke seg etter det de rike og vellykka har. Samtidig som den 

parallellt gjennom sin negasjon retter en konstant knytteneve ift. det å ikke ha denne tilgangen. 

Det er altså på dette nivået jeg mener at den symbolske volden opererer og hvorfra reklamen 

henter en stor del av sin samfunnsmessige virkning. Slik presses frem en underordning som 

ikke oppleves som noen underordning; reklamen viser jo bare noe alle kan ta del i (så fremt 

man konsumerer). Problemet er bare at det den lokker med egentlig er utilgjengelig og dens 

”magiske kraft” altså ligger i å forholde seg slik parasittisk til de ulike utrykkene for 

samfunnets lagdelte sosioøkonomiske struktur. 
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Konfrontert med min lesning av H&M annonsen som symbolsk vold i et intervju sier Karl 

Fredrik Tangen fra Bates seg uenig med meg i at dette er intenderte virkninger fra annonsørene 

og reklamemakernes side. Samtidig kan han forestille seg at dette kan være noe en reklame 

forholder seg til på et ubevisst plan, men betoner det samme som respondentene om at andre 

forhold virker sterkere på sosial praksis enn reklamen (2004). 

 

5. Konklusjon 

 

5.1 Konklusjon 

Det er lett å tolke det jeg skriver som nok et forsøk på å si noe om identitetspolitikk (altså slik 

de homofile kritiserer å bli lite eksponert i reklamen). Jeg vil allikevel mene at det er en 

vesensforskjell da det er en kjernemekanisme ved reklamen i seg selv jeg kritiserer. Jeg sier at 

reklamen er effektiv fordi den fungerer som symbolsk vold i å forholde seg til 

samfunnsmessige idealer om vellykkethet. Men hva blir da i forlengelsen av min kritikk 

forskjellen på symbolsk vold og måten Bourdieu beskriver virkningene av symbolsk kapital? 

Av og til virker det som Bourdieu setter likhetstegn mellom symbolsk kapital/makt og 

symbolsk vold. Andre ganger virker det som han mener symbolsk vold er et spesialtilfelle av 

symbolsk makt, og som foreligger der de dominerte (kapitalsvake) grupper overtar de 

”herskende” (kapitalsterke) gruppers virkelighetsforståelse og bruker denne på seg selv, og 

ikke på de dominerte grupper. I det siste tilfellet mener jeg reklamen har en rolle å spille 

dersom den hegemonisk forholder seg til det vellykkede. Ift. empiriske undersøkelser betoner 

Bourdieu det han kaller et objektivt brudd med aktørenes selvforståelse og jeg mener dette kan 

anvendes på oppfattelsen mine respondenter har om at reklamen ikke har noen særlig effekt på 

dem. Altså mener jeg at reklamen fungerer på dem på et ubevisst nivå, ved å knytte seg opp til 

samfunnets allerede eksisterende symbolske vold. 
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