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ABSTRACT 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnor porträtteras utifrån ett genusperspektiv i 

reklamfilmer från svenska modeföretag. Urvalet består av tre reklamfilmer med flest visningar på 

youtube från tre stora svenska modeföretag. I studien har vi genom vårt urval kommit fram till att 

undersöka Filippa K, Kappahl och Lindex. De tre företag som vi nämner i den här uppsatsen har alla 

gemensamt att de skrivit på dokumentet "Swedish Fashion Ethical Charter”, ett dokument som 

bekräftar att de som signerat är med och kritiskt förhåller sig till riktlinjer för social hållbarhet. 

Genom att bryta ner filmerna till bilder har vi kunnat analysera varje bild utifrån en semiotisk 

bildanalys på denotativ, följt av konnotativ nivå. Resultatet av de olika bildanalyserna sammanfattas i 

slutet på varje kapitel för respektive film. Slutsatsen vi kommit fram till i studien är att 

modeföretagen väljer att porträttera kvinnorna olika i sina reklamfilmer, men att de alla har 

gemensamma nämnare som går att koppla till ett upprätthållande av det stereotypiska kvinnliga 

idealet. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Samhället vi lever i idag är format av normer som undermedvetet berättar för oss hur vi ska vara, 

leva och se ut (Nihlén & Nilsson 2006, 10f). Dessa normer bygger till stor del på vilket kön vi föds 

med och bidrar till höga förväntningar på hur vi bör vara som man eller kvinna (Ibid, 8f). Medias 

porträttering av kön har en stor påverkan på dessa stereotypa bilder och detta kan enkelt förklaras 

med att det ligger i reklamvärldens natur att använda lättförståeliga bilder som snabbt kan kännas 

igen. Det är ett enkelt sätt att använda sig av normen för att sälja produkter (Ibid, 153f).  

 

Som visuell kommunikatör anser vi att det är viktigt att ha kunskap och kännedom kring detta 

fenomen då vi många gånger kan komma att arbeta med reklam, då bör vi kunna förhålla oss kritiskt 

till framställningen av kön. Detta dels för att inte vara med och bidra till de stereotypa könsrollernas 

storhet i framtiden, men även dels för att arbeta utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv där hög 

tolerans och alla människors lika värde är ett centralt fokus (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt 

Björk (2013, 21ff) handlar inte jämställdhet eller feminism om att göra kvinnor mer manliga eller 

tvärtom, hon menar att det handlar om politik, makt och möjligheten att få vara en människa hellre 

än att leva efter de normer och ideal som är underliggande för män och kvinnor. Här har även 

modebranschen ett stort ansvar där reklam i allra högsta grad bidrar till normativa idealbilder av kön 

och en konstituerad social verklighet (Andén-Papadopoulos 1996, refererad Kleberg 2006, 28). 

 

I Gemzöes bok Feminism (2014, 28) ställer hon sig frågan om hur vi ska se på människans 

kunskapssökande med insikt att könet spelar roll. Hon menar att den typen av fråga är en startpunkt 

för det som kallas feministisk vetenskapsteori. De kvinnliga forskarnas historia är kort, och den första 

fasen i den feministiska vetenskapens framväxt kännetecknas av en kritik mot vetenskapens 

dominerande av den maskulina synvinkeln som läggs i centrum (ibid, 129). Vi vill med vår studie 

vara med och bidra till forskningsområdet för visuell kommunikation ur ett genusperspektiv då vi 

kan se från tidigare forskning att detta är högst nödvändigt. Att frambringa kunskap om kvinnor har 

varit och är, helt nödvändigt eftersom det finns ett samband mellan makten att beskriva världen och 

andra former av makt (Gemzöe 2014, 131). Feministisk forskning och den kunskap som forskningen 

tar fram syftar till att ge kvinnor mer makt på livets alla områden (ibid).  

 

I den här studien kommer vi undersöka hur tre stora svenska modeföretag, Kappahl, Lindex, och 

Filippa K, porträtterar kvinnor i deras reklamfilmer på youtube. Studien är relevant ur ett 

samhälleligt perspektiv då vi genom undersökningen har en möjlighet att uppmärksamma de 

könsstereotyper som visuell media är delaktig i och upprätthåller genom sin kommunikation. 

Fagerström och Nilsson (2008, 43) menar att vi i så pass stor utsträckning omges av stereotypa 

framställningar av genus att vi inte längre ser dem. Ett specifikt fall som visar exempel på det är hur 

Prinsessan Diana konsekvent framställs som ett huvud kortare än Prins Charles i fotografier 
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(GRI-bloggen, 2018). Det intressanta är att de i verkligheten båda var 178 cm långa. På grund av att vi 

idag är så van vid den här typen av uppställningsfotografier accepterar vi dem utan vidare analys om 

varför bilden är komponerad som den är (Fagerström & Nilsson 2008, 53). Genom att studera det här 

är vi med och bidrar till att öka individens medvetenhet kring ämnet och på så sätt kan människor få 

upp ögonen för det vi blir exponerade för. Vi tror att när vi blir medvetna om vad vi ser kan vi aktivt 

ta ställning kring frågan och våga motsätta oss normer istället för att omedvetet bli utsatta och 

därmed acceptera dessa. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett urval svenska modeföretag framställer kvinnor ur ett 

genusperspektiv i deras mest sedda reklamfilmer på youtube.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur porträtteras kvinnor i ett urval svenska modeföretags mest sedda reklamfilmer på 

youtube? 

 

- Vilket budskap kommunicerar de tecken och koder vi ser i urvalet av dessa reklamfilmer? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till tre svenska modeföretag och sedan genom ett systematiskt urval valt 

ut endast en reklamfilm från respektive företag för analys.  

 

1.5 Empirisk bakgrund 

Filippa K är ett ledande skandinaviskt modemärke, för att presentera sina kläder och sitt varumärke 

säger dem att deras affärsidé grundar sig i en “modern tolkning av livet och utmaningar för kvinnor 

och män idag” (Filippa K AB, 2017). Filippa K är ett mer exklusivt klädmärke och vänder sig till både 

kvinnor och män, de röstades fram av NK:s kunder till vinnare av Nordiska Kompaniets 

Varumärkespris 2018 (Dagens Handel, 2018). 

 

Kappahl är en av nordens ledande modekedjor som, enligt deras egen hemsida, baserar sitt arbete i 

modebranschen på en verklig insikt om kvinnor (Kappahl AB, 2018). Med orden  “hos oss är det du – 

precis som du är – som är idealet” beskriver de sig själva och varumärket. De har över 400 butiker i 

Sverige, Finland, Norge och Polen. Kappahl säljer kläder skapade för både män, kvinnor och barn 

(Ibid). 

 

Lindex grundades i Sverige på 50-talet och är idag en av de ledande modekedjorna i Europa. Idag ägs 

kedjan av finska Stockmann-gruppen och har 480 olika butiker placerade i bland annat Norden, 
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Baltikum, Centraleuropa och Mellanöstern. “Vi vill att våra kunder ska hitta en stil som är rätt för just 

deras personlighet, stil och behov” (Lindex AB, 2017). Lindex säljer kläder för kvinnor och barn. 

 

Swedish Fashion Council är en organisation som jobbar för att göra den svenska modebranschen 

hållbar och konkurrenskraftig. De anser att lagstiftningar kring vilka ideal och budskap modeföretag 

kommunicerar inte kommer göra den stora skillnaden, utan att den stora effekten blir om branschen 

själv tar sitt ansvar. För att nå detta har de tagit fram ett avtal, kallat Swedish Fashion Ethical Charter, 

så att modeföretag på eget bevåg kan ta ett aktivt ansvar och arbeta efter gemensamma riktlinjer för 

hur de kommunicerar såväl kroppsideal som mångfald (Swedish Fashion Council, 2018).  

 

1.6 Begreppsdiskussion 

I denna studie kommer vi att använda oss av orden kvinna och man. Att detta kan upplevas som 

exkluderande av personer med annan könstillhörighet är vi väl medvetna om. Vi har dock tagit oss 

friheten att könskategorisera de individer vi möter i reklamfilmerna. Detta för att tydligare kunna 

avläsa porträtteringar och synliggöra normativa mönster i förhållande till det kvinnliga könet.  
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2. TEORI 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de olika teoretiska ramverk vi använt oss av i utförandet av denna 

studie. Nedan beskrivs genusperspektiv, feministiskt perspektiv, medier och modeindustrins påverkan samt 

teorier kring semiotik och porträttering.  

 

2.1 Genusperspektiv 

Rubin nämns ofta som den som introducerade begreppen genus och kön (1975, Jarlbro 2006, 12). Han 

menade att det i alla samhällen finns saker man kopplar samman med kön men att dessa egentligen 

inte handlar om kön i den biologiska meningen, utan att det handlar om kön utifrån sociala relationer. 

För att förenkla ordet genus kan man alltså säga att det används för att beteckna det sociala könet och 

att de föreställningar som finns kring könskategorierna man respektive kvinna är en social 

konstruktion.  

 

I boken Genus skriver Connell (2009, 18) om den franska banbrytande filosofen Simone de Beavoir 

som på tidigt 1900-tal sa ”Man föds inte till kvinna, man blir det” som påtalar att det inte är ett 

förutbestämt tillstånd att vara en man eller kvinna från grunden. Även en amerikansk feminist vid 

namn Butler har utvecklat en teori som talar om hur kön skapas genom de handlingar som vi utför 

(Björk 2013, 202). Hon menar att vi blir kvinnor först den dag som vi följer de koder kulturen och 

samhället har skapat, såsom hur vi beter oss, klär oss och rör oss. Butler bekräftar här det citat som 

Simone De Beavoir diskuterar om könsidentiteter som att det är en sorts imitation. Kvinna blir du 

först när du härmar den naturliga kvinnan, hon som ses som ett original som egentligen inte existerar. 

Först när misslyckandet kommer, när vi härmar eller “gör fel”, är då vi inser att ett naturligt original 

endast är vår föreställning och en egentlig omöjlighet att leva efter (ibid, 208). 

 

Inom genusforskning studerar man inte bara kvinnan som könskategori, enligt Thurén (2002, 

refererad Jarlbro 2006, 14) ställer forskningen även frågor om i vilken mån rådande genusordning är 

negativ för framförallt kvinnor, och hur det skulle kunna förändras. Connell (2009, 26) skriver vidare 

om att genus fortplantas just socialt och inte biologiskt, och att genom strukturernas förmåga att 

forma det individuella handlandet hos människor upplever vi det därför ofta som oföränderligt. Dock 

syftar hon på att genusordningen i verkligheten ständigt förändras i takt med att den mänskliga 

praktiken skapar nya situationer och strukturerna utvecklas därigenom. Genus har uppstått och kan 

kanske också upphöra (Ibid). I genusforskning betraktas könsmaktsordningen som organiserande för 

hela vårt samhälle, även för områden som anses vara objektiva och neutrala, exempelvis 

vetenskaperna. Könsmaktsordningen är ett grundläggande uttryck för den maktordning som 

genomsyrar vårt samhälle och syftar till att det inte är en tillfällighet att exempelvis pojkar uppfostras 

till bli starka, aktiva och initiativrika, medan flickor snarare uppfostras till motsatsen. Att analysera 

samhället utifrån detta synsätt visar på hur genusperspektiv synliggör de mönster som tillsammans 

utgör maktrelationen mellan män och kvinnor (Fagerström & Nilsson 2008, 7). En viktig del i att 
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analysera ur ett genusperspektiv är att granska den så kallade genusslentrianen som innebär att vi i så 

pass stor utsträckning är utsatta för stereotyp framställningar av genus att vi många gånger inte ser 

dem, vi blir helt enkelt blinda inför dessa (ibid, 43). 

 

2.2 Feministiskt perspektiv 

Ett förslag på definition av feminism är enligt Gemzöe (2014, 16) att kvinnor är underordnade män 

och att detta förhållande bör förändras. Hon menar också att feminism innebär att människor har en 

insikt av att en förändring av samhället i feministisk riktning innebär att; samhällets grundläggande 

strukturer ska brytas ner för att vi sedan ska kunna bygga upp dessa på nytt. Samtidigt finns de dem 

som vill bestrida att det existerar en strukturell ojämlikhet mellan könen i Sverige (Gemzöe 2014, 23).  

 

Feminism används många gånger av företag i kommunikativt syfte för att sälja produkter, men 

enbart när det beträffar företagen själva (Gill 2007, 95). I och med detta uppstår en viss problematik 

då företag ena dagen utger sig för att ta en feministisk ståndpunk när det skulle kunna öka deras 

intäkter, och andra dagen inte (ibid). En liknande strategi som förs är den kommunikation som 

eftersträvar en feministisk vinkel men samtidigt håller kvar i gamla normer. Denna typ av 

feministiska självutmärkelse hos företag kan många gånger skapa motstridiga budskap som snarare 

bidrar till en ökad belastning av krav på hos kvinnor. Ett exempel på detta är en reklambild som en 

bank i Storbritannien använde sig av. På bilden syns en attraktiv kvinna lekande med sin två små 

barn med texten “Jag lyckas med min familj, jag är säker på att jag kan lyckas driva ett företag”. Detta 

upprätthåller normer kring att kvinnan ansvarar för att ta hand sin familj, samtidigt som hon ska vara 

en moderna kvinna och driva företag. Indikationen blir då att kvinnor får dubbla uppdrag och 

därmed står inför en nästan omöjlig uppgift. Här skapas en bild av superkvinnan (Ibid, 96f).  

 

En annan intressant vinkel för oss i vår undersökning är den feministiska ansatsen som Eriksson & 

Göthlund (2012, 154) skriver om som syftar på att förklara varför kvinnokroppen porträtteras som 

den gör i media. Enligt dem har det oftast varit mannen som bestämt hur kvinnokroppen ska 

porträtteras i bildhistorien. Det här synsättet lyfter alltså fram att ur ett historiskt perspektiv har 

kvinnan sällan eller aldrig varken fått skapa eller definiera bilden av sig själva.  

 

2.3 Porträttering av kön i medier 

Medie, reklam- och modeindustrin bygger till stor del på den här objektifiering av kvinnors kroppar 

och förmedlar en syn på kvinnor som innebär att kvinnan är sin kropp (Björk 2013, 33). 

Kvinnokroppen får därmed bära underliggande meningar som säger att hon är värd att titta på i form 

av njutning och sexighet, men även att hon är värd att älskas för sin skönhet (ibid, 34). 

Medieforskaren Kleberg (2006, refererad Fagerström & Nilson 2008, 40) säger att “såväl 

medieforskning som genusforskning syftar till att söka förklaringar till hur våra föreställningar om 

verkligheten skapas”. Hon menar fortsättningsvis att en viktig del i den processen sker genom medier 
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och att de skapelserna är något som vi inte kan avstå att ta intryck från. Medieforskningen med 

genusperspektiv studerar bland annat hur medierna framställer maktrelationen och relationen mellan 

könen, samt hur kvinnlighet respektive manlighet konstrueras (Ibid, 41). Här har visats att både 

media och modeindustrin är det vanligt att dela in könen efter förenklade stereotypa uppfattningar 

som följt ett historiskt mönster och egentligen är långt ifrån den verkliga bilden av kvinnan och 

mannen. Man visar gärna upp maskulina former som stark, utåtriktad, kompetent och gärna i former 

som chef eller politiker. Kvinnan däremot är raka motsatsen och går genom mediebruset som smal, 

inåtvänd, vacker, mor och sexobjekt (Ibid, 71).  

 

Något som även är vanligt att prata om när man tittar på bilder menar Hirdman (2002, 52) är den 

kommunikation som sker mellan subjektet och betraktaren. Det här vittnar om maktförhållanden 

mellan de olika parterna och att vi använder oss av olika gester eller poser i bild som kan ses som 

både naturliga eller spontana. Hon menar dock att det i själva verket handlar om att kroppsspråket 

och dess uttryck beror av socialt fastställda scheman vilka bestämmer när och hur ett visst uttryck 

används. Detta är alltså genusbundet och det syns tydligt i hur män och kvinnor porträtteras olika, 

och även hur de presenteras i förhållande till varandra (Ibid, 50). Vi kan ofta se män skildras med 

egenskaper som styrka och mod samt med en allvarlig och bekymrad blick. Kvinnor däremot visas 

gärna i en mer passiv form, ofta skrattande eller med ett leende på läpparna. Det är även vanligt att 

porträttera kvinnan liggande, eller från ett perspektiv där de ser kortare och mindre ut, som ett sätt 

att associera dem till en underordning (Hirdman 2010, refererad statens medieråd 2018).  

 

Hur vi tolkar bilder och hur dessa konstruktioner kring hur olika kön framställts har filmforskaren 

Mulvey (1975, refererad Fagerström & Nilson 2008, 69) en intressant teori om. Hon talar om att det i 

film- eller bildbetraktande finns en syn på betraktande som blivit kodat av tidig könstillhörighet. Hon 

har presenterat tre olika typer av blickar (också kallat “the gaze”). Blicken mellan människor i en bild, 

blicken från betraktaren och även kamerans blick. Hon menar att det därför finns ett slags nät av 

blickar som är manligt kodade då den kvinnliga närvaron i bilder endast syftar till att provocera fram 

olika känslor eller reaktioner hos den manliga betraktaren. Ursprunget till detta skall vara att kvinnan 

föddes som en kastrerad man från början, hon saknar penis vilket lett till olust hos den manliga 

betraktaren (Ibid, 69). För situationen finns två lösningar; antingen bör kvinnan straffas och 

nedvärderas då hon är “skyldig”, eller så ska kvinnan förnekas genom att förvandlas till en fetisch 

och därmed kan man avväpna henne. Då kan hon istället för att hota framkalla bekräftande (Ibid, 70).  

 

När det gäller porträttering av kvinnor i reklam blir det här relevant att koppla till Anja Hirdman 

(2002, 48) som i sin bok Tilltalande bilder pratar om att det som utmärker bilder från andra visuella 

medel är förmågan de besitter att verka sann. Hon förklarar att det är idén om att allt det som syns 

även kan ses som bevis och därmed blir en försäkring som säger att vi kan lita på att det vi ser är sant. 

Det här grundar sig i den sociala realismens ideologi och är egentligen inte grundad i en individuell 
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åsikt. Denna typ av realism kan ses som en form av “kulturell propaganda” som syftar på att 

övertyga tittarna om att det som visas är sant utifrån ens egna tidigare kunskaper (ibid, 41).  

 

Enligt statens medieråd (2018) har samhället generellt blivit mer jämställt det senaste seklet, men de 

trycker på att det fortfarande finns många skillnader i hur män och kvinnor framställs i media. 

Fagerström & Nilson (2008, 51) bekräftar detta genom att förklara att kvinnors kroppar i stor 

utsträckning syftar till att fungera som blickfångare i reklam. Att använda en kvinna, eller en 

kvinnokropp, i reklam har blivit en naturlig del för att sälja näst intill vad som helst, utan att det 

ifrågasätts. Kvinnan är i dessa sammanhang ofta avklädd i olika grad och framställs många gånger 

som ett passivt föremål eller objekt för att symbolisera naturen eller sexuallitet, som i sin tur kan 

kopplas till njutning eller synd. Det här förtydligar även Hirdman (2002, 48) genom att förklara hur 

bilder består av retoriska beståndsdelar, exempelvis gester och ansiktsuttryck, hon menar att det är 

beståndsdelarna i alla bilder som berättar hur vi som betraktare ska få en förståelse för bilden samt 

skapa en relation till den. Dessa delar beskriver hon ytterligare som betydelsebärande nycklar som 

behandlar närhet, distans, kroppsretorik samt seendepositioner, det är även här vi kan se skillnader 

mellan hur kvinnor och män presenteras (Ibid, 49).  

 

2.4 Semiotik 

Ett sätt att studera visuella uttryck i bilder är genom semiotikens teoretiska glasögon. Semiotik är en 

vetenskaplig strategi för att beskriva hur vi kan skapa en betydelse utifrån vad vi ser, kortfattat kan 

man beskriva det som läran om hur betydelse skapas genom tecken (Ekström & Larsson 2010, 235). 

Semiotiken ger möjlighet till att analysera bilder på ett bredare och djupare perspektiv än andra 

innehållsanalyser som bygger på kvantitativa bedömningar av betydelse (Rose 2012, 69). Detta 

förklarar Ekström & Larsson (2010, 235) vidare genom att man istället för att titta på gemensamma 

nämnare av betydelse som bilder har kan undersöka vad tecken får för betydelse i sin motsättning till 

andra tecken i samma bild. Det här görs i två nivåer där du först identifierar ett tecknet, denotativ 

nivå, och sedan tolkar du detta och dess betydelse, konnotativ nivå (Ibid, 235). För att tecken ska 

kunna tolkas behövs koder som sätter mening på det, dessa koder kan jämföras med normer eller 

regler tex att en kvinna anses som mer ömsint medan en man är sammanbiten (Hansson, Karlsson & 

Nordström 2006, 16) 
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras den metod vi använt oss av. Vi redogör för semiotisk bildanalys, de urvalskriterier vi 

tillämpat, genomförande, samt metodproblem vi stött på under vägen.  

 

3.1 Semiotisk bildanalys 

För att studera hur kvinnorna porträtteras i reklamfilmerna har vi valt att arbeta utifrån en semiotisk 

bildanalys. Den här metoden ger oss de verktyg som behövs för att dela upp bilderna i delar så att vi 

kan få en djupare förståelse för hur de olika delarna fungerar och tillsammans skapar meningar hos 

de som betraktar den (Rose 2012, 69). Semiotiken fokuser på att studera tecken och menar att de 

tecken som bilder innehåller alltid betyder något. Det är alltså av stor vikt att undersöka alla detaljer i 

bilder som exempelvis kroppshållning, blick, färger eller från vilket perspektiv bilden är tagen. Detta 

för att sedan kunna granska hur tecknen kan generera olika uppfattningar hos de som ser bilderna. 

 

Första steget i en semiotisk bildanalys kallas för denotation och det är här man identifierar samt 

beskriver de grundläggande elementen som finns i bilden (Ekström & Larsson 2013, 181). Medan 

denotation handlar om att studera och plocka ut de givna komponenterna i en bild, behandlar nästa 

nivå istället analysen av hur dessa komponenter uppfattas genom våra kulturella associationer. Den 

här nivån kallas för den konnotativa nivån (ibid, 182). Det som är viktigt att komma ihåg är att olika 

människor kan tolka samma bilder och dess tecken samt koder olika för att vi har individuella 

erfarenheter (ibid, 183). Reklam består ofta av koder som är speciellt utformade för den grupp av 

konsumenter de vänder sig till för att sälja (Rose 2012, 88). 

 

3.1.1 Material och Urval 

Det materialet som vi har använt för att besvara frågeställningarna är tre reklamfilmer från tre stora 

svenska modeföretag som riktar sig till kvinnor. Anledningen till att vi endast valt att titta på svenska 

varumärken är för att vi anser detta vara extra intressant då det i Sverige finns många som vill 

bestrida att det råder en strukturell ojämlikhet mellan könen (Gemzöe 2014, 23). 

 

Urvalskriterier för de varumärken vi valt är att dem ska vara grundade i Sverige, verka på den 

svenska marknaden samt ha skrivit under dokumentet "Swedish Fashion Ethical Charter”, som 

innebär ett ställningstagande kring riktlinjer för social hållbarhet (Swedish Fashion Council, 2018). 

Vilket både Lindex, Filippa K och Kappahl har gjort. Vi har sedan gjort ett systematiskt urval utifrån 

dessa varumärken för att välja ut vilka reklamfilmer vi ska använda oss av i vår analys (Ekström & 

Larsson 2012, 92). Här är urvalskriteriet den reklamfilm som fått flest visningar på youtube och 

publicerats inom de fem senaste åren, filmen ska inte ingå i någon miniserie. 

 

För att få god validitet och reliabilitet i vår undersökning av reklamfilmerna har vi gjort ett 

kodschema som grundar sig i de teorier som vi skrivit om i teorikapitlet. I kodschemat ställer vi även 
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frågor på denotativ nivå följt av frågor på konnotativ nivå till varje enskild bild. Se bilaga 1 för 

kodschema. 

 

3.1.2 Genomförande 

Ett vanligt sätt att genomföra bildanalyser är att bryta ner och foga samman innehållet för att få en 

mer djupgående förståelse (Ekström & Larsson 2012, 183). För att utföra den här studien har vi därför 

valt att dela upp reklamfilmerna i bilder genom att ta skärmdumpar utifrån ett stratifierat urval 

(Esaiasson et al 2010, 120). Bilderna har vi sedan analyserat var för sig med hjälp av en semiotisk 

bildanalys. För att välja vart någonstans i filmerna vi ska ta dessa skärmdumpar har vi utgått ifrån 

urvalskriteriet att välja de bilder där det blir en ny scen och kompositionen i videon ändras. Det är 

även ett kriterium att en kvinna ska synas i bilden. Vi har valt att utesluta bilder där endast fötter, 

skor eller nedre delen av ben syns men inkludera bilder som innehåller någon typ av text. Detta på 

grund av att text många gånger har ett betydande samband för uppfattningen av det vi ser i bilden 

(Ekström & Larsson 2012, 181f). 

 

3.2 Metodproblem 

Ett problem som uppstod under metodens genomförande var det faktum att vi som betraktare sett 

reklamfilmerna i sin helhet innan analysen. Detta medförde en tydligare översikt kring innehållet och 

mer omfattande bild av det som kommunicerats i förhållande till att endast betrakta bilderna för sig. 

Vi hade med oss en förförståelse för reklamfilmernas dramaturgi, samt händelseförlopp i scener där 

endast en bild valts ut. Detta har vi också valt att kommentera i analysen då vi anser att detta varit 

nödvändigt. Syftet har då varit att tydliggöra för läsaren kring exempelvis ett händelseförlopp vi känt 

till och haft med i vår tolkning av en bild. 

 

Vi vill även påtala det faktum att de tolkningar som gjorts i metoddelen är beroende av att vi 

identifierar oss som kvinnor och är uppväxta i en västerländsk kultur. Den analys som genomförts 

kan därför inte fullt ut anses vara opartisk, detta då vi undermedvetet bär med oss uppfattningar 

formade utifrån det samhälle vi lever i kring vad som är feminint betingat och inte. Våra 

uppfattningar kring detta hade med största sannolikhet sett annorlunda ut om vi haft en annan 

kulturell bakgrund.   

 

3.3 Validitet 

Med validitet menas att de argument som ligger till grund för en studies påståenden och slutsatser 

måste vara giltiga (Ekström och Larsson, 14). I denna studie har vi i den semiotiska bildanalysen 

använt oss av ett kodschema. Detta för att säkerställa att samma frågor ställs till varje bild och därför 

öka studiens replikerbarhet då den kan genomföras igen av andra personer med högre sannolikhet 

till lika svar. Vi har också suttit på egen hand och genomfört bildanalyserna för att sedan jämföra våra 

resultat med varandras, detta för att säkerställa att resultaten uppfattades liknande.  
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4. RESULTAT & ANALYS 

Här presenteras resultaten från den semiotiska bildanalysen av de tre reklamfilmerna med kopplingar gjorda till 

aktuella teorier. Först presenteras resultatet av varje enskild bild med analys på denotativ nivå följt av 

konnotativ nivå. Sedan görs en sammanfattande analys av var reklamfilm för sig.  

 

4.1 Filippa K “Autumn Winter 2018” 

Bild 1. 

 

 

   

 

 

 

 

Denotativ: 

Vi ser en kvinna från midjan och upp som befinner sig på en gräsmatta. Bakom kvinnan ser vi en 

brygga som går ut i vattnet. I bildens syns ett träd och och lite buskage, hon befinner sig i en 

utomhusmiljö. Det blänker i havet från solen som står lågt. Uppmärksamheten riktas mot den stående 

kvinnan som syns centrerad lite till vänster i bild, men även mot ljuset i bakgrunden. Hennes ansikte 

är vänt mot kameran med armen något utsträckt mot oss. Hon är klädd i en polotröja samt en kappa 

ovanpå. 

 

Konnotativa: 

Vi kan tolka kvinnans position med sin utsträckta arm som går bortom kameran på undersidan som 

att hon håller någon i handen, någon som hon leder efter sig och vill ska följa efter. Vinkel är riktad 

lite ovanifrån som att betraktaren, den vi kan anta håller kvinnan i handen och följer henne, ser ned 

på henne. Hon verkar ha kontakt med den som vi kan anta är bakom kameran. Eftersom hon är 

positionerad så att blicken letar sig uppåt kan vi anta att personen är längre än henne, kanske en man, 

som ser ned på henne. Att bilden är tagen ovanifrån är en kod för att betraktaren har ett övertag över 

kvinnan på bilden som framställs som mindre än vad hon egentligen är (Ekström och Larsson 2012, 

182). En tolkning vi kan göra utifrån bildens komposition är att bilden är iscensatt så att betraktaren 

ska se kvinnan utifrån en blick från en person som är där med kvinnan, detta kan kopplas till “the 

gaze” som Fagerström & Nilsson (2008, 69f) skriver om där blicken från kameran är manligt kodad. 

Även att kvinnan tittar rakt in mot kameran kan vi tolka det som att hon tittar mot någons ansikte, 

även detta förstärker intrycket av att kvinnans närvaro i bilden syftar till att provocera fram reaktion 

hos den manliga betraktaren. Ansiktsuttrycket i sig är dovt och uttrycker inte mycket känslor. Hon 

bär sofistikerade plagg som täcker stora delar av den kropp vi ser i bilden och som tyder på att hon är 

klädd för det väder vi kan anta råder. 
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Bild 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Denotativa 

På bilden ser vi endast ansiktet av en kvinna taget rakt framifrån. Bakom syns en stor vit villa på en 

liten gräskulle. Uppmärksamheten riktas mot hennes ansikte som har ett stort leende. Kvinnans hår 

är flygigt och till stor del på höger sida om ansiktet. Man ser ingenting av kvinnans kropp och kan 

därför inte utläsa någonting om hennes kläder eller vad hon ser ut att göra. 

 

Konnotativa  

Vi kan återigen dra samma tolkning som av föregående bild i förhållande till kvinnans position då vi 

även här kan se att hon verkar ha kontakt med den bakom bilden då hennes blick är riktat in i 

kameran. Det är vanligt förekommande att kvinnors blick är riktad rakt mot kameran för att 

understryka hennes lockande och inbjudande funktion för tittaren, och då främst för männen 

(Hirdman 2002, 88). Kvinnans hår ser ut att vara fångat av vinden och vi kan anta att hon är i rörelse 

mot kameran. Då hon har ett stort leende på läpparna, samt att hon har ett avslappnat uttryck i 

ansiktet gör att hon upplevs som lycklig. 

 
Bild 3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Denotativ nivå  

Bilden är i svartvitt. Vi ser endast ansiktet av en kvinna taget rakt framifrån. Bakom syns en bit av ett 

träd. Uppmärksamheten riktas mot hennes ansikte som lutar lite på sned. Kvinnans mun är lätt 

öppen. Man ser ingenting av kvinnans kropp och kan därför inte utläsa någonting om hennes kläder 

eller vad hon ser ut att göra. 
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Konnotativ nivå 

Bilden på kvinnan är tagen på nära håll, stort fokus läggs på kvinnans ansikte samt hennes 

ansiktsuttryck. Det är vanligt att rama in och fota detaljer av kvinnor för att framhäva hennes 

skönhet, ofta som ett ytligt objekt att titta på för åskådaren (Rose 2012, 111). Hennes lätt öppna mun, 

fundersamma men lugna ansiktsuttryck förmedlar den stereotypiska bilden av att kvinnan ska vara 

ömsint och mjuk (Björk 2015, 35). Blicken är återigen riktad rakt mot kameran, för att bjuda in och 

locka oss som tittar. Att hennes kropp inte syns med i bild när det är en reklamfilm för kläder kan ses 

som ett sätt att försöka sälja in hennes identitet, som den vackra och lugna kvinnan (Hansson, 

Karlsson & Nordström 2006, 95). Det för tankarna till att hon tittar på den som håller i kameran och 

vill bjuda in denne till att följa med henne.  

 

Bild 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Denotativ nivå 

Bilden visar en sekvens som är tagen från sidan, i en vinkel som är lite ovanför kvinnans position. 

Uppmärksamheten riktas mot den ensamma kvinnans ansikte och överkropp som är placerad mitt i 

bild, benen syns delvis men försvinner ut i högerkanten av fotot. En viss uppmärksamhet riktas mot 

vattnet som syns i bakgrunden där ljuset träffar ytan. Kvinnan är placerad på marken liggandes på 

sin rygg med händerna på tröjans polokrage. Händerna är nära ansiktet och man kan se att hon ler. Vi 

kan inte se kvinnans blick men ansiktet är riktat upp mot himlen och inte direkt in i kameran. Hon är 

klädd i en ljus tjocktröja med polokrage och mörka byxor.  

 
Konnotativ nivå 

Bilden är återigen tagen från en vinkel något ovanifrån så vi som betraktare tittar på ner mot kvinnan. 

Som i tidigare bild där vinkeln är något ovanifrån kan även Hirdman (2002, 49) bekräfta att detta är 

ett sätt att upprätthålla en symboliskt makt för den som betraktar kvinnan. Hon ligger ner och ramar 

in ansiktet genom att hålla händerna upp mot ansiktet, rörandes vid sin krage på tröjan. Att kvinnor 

porträtteras liggande är vanligt förekommande och är en kod för att hon är undergiven den som tittar 

(Fagerström & Nilsson, 56). Att kvinnan ligger ner utomhus på gräset med ett stort leende på 

läpparna gör att handlingen upplevs som onaturlig, och iscensatt för betraktaren. Det här är gör att vi 

tänker på den stereotypiska bilden av en kvinna och dess kvinnlighet som jordnära, ömsint och 

naturlig (Gemzöe 2014, 86). 
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Bild 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denotativ nivå 

I bilden syns en del av en kropp bakifrån. Huvudet samt ena armen och fötterna är utanför bilden. I 

bakgrunden speglas ljuset i vatten, och vi kan även se natur samt ett vitt hus i nedre högra hörnet. 

Vinkeln på kameran är något lägre än vad personen i fråga är. Uppmärksamheten riktas mot 

personens bakdel, rumpa, och det lätt skira tyget gör att man kan se konturer av kroppen genom 

plagget. Personen är placerad centrerad, lite till höger i bild i stående position. Armen hålls ut från 

kroppen och benen är lätt böjda. Personen har på sig en lång klänning i tunt, lätt genomskinligt tyg. 

Vi vet från att ha sett reklamfilmen att kvinnan hoppar på en studsmatta.  

 

Konnotativ nivå 

Vinkeln som bilden är tagen i gör att betraktaren ser henne lite underifrån. Kvinnans ljusa och lätt 

genomskinliga klänning i kombination med bildens ljus ger oss en indikation kring att hon förmedlar 

njutning (Fagerström & Nilson 2008, 51). Att kvinnan hoppar på en studsmatta säger något om 

hennes lekfullhet. Här är bilden beskuren på så sätt att betraktaren inte ser helheten av kvinnan, utan 

endast en del av hennes kropp med rumpan i fokus. Detta är en vanligt sätt att porträttera kvinnor då 

bilden av rumpan blir inbjudande samtidigt som hon i och med detta avväpnas och blir ofarlig då 

betraktaren ostört kan objektifiera henne och hennes kropp utan att möta en blick som stör (Eriksson 

och Göthlund 2012, 67f).  

 
Bild 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denotativ nivå 

I bilden ser vi två personers ansikten, en mans och en kvinnas. Bilden är tagen rakt framifrån, i 

ögonhöjd med personerna. Kvinnans ansikte är snett mot mannens med blicken in i kameran. Hon 
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har öppen mun och ett litet leende även hon. Kvinnan är placerad lite lägre än mannen och något 

framför. Mannens axel som syns i bild är placerad mot kameran, närmare än hans ansikte. Bilden 

visar inte kvinnans kläder.  

 
Konnotativ nivå   

Det ser ut som att kvinnan blir omhållen av mannen i bilden. Hennes blick är lite frånvarande men ser 

fortfarande in i kameran, medan hennes leende är lätt öppet och avslappnat. Då mannens ena arm ser 

något utsträckt ut kan vi anta att det är han som håller i kameran, och alltså har makten över bilden. 

Vi tolkar det som att det hela tiden genom reklamfilmen ska framstå som att det är han som filmar 

kvinnan i deras privata sfär. Kvinnan lutar sig mot honom och kan därför ses som ett tecken på att 

hon är den svaga som söker skydd hos den starka mannen, oförmögen att klara sig själv. Utifrån de 

tidigare bilderna i samband med denna kan vi dra slutsatsen att de två i bilden är i ett förhållande. 

Det här speglar den normativa bilden som samhället har på mannen och kvinnan i ett förhållande. 

Kvinnan ska vara romantiska och finnas till lags medan mannen ska vara modig och beskyddande 

(Nihlén & Nilsson 2006, 69). Då mannens blick är sträng och bestämd gentemot oss som betraktar 

tolkar vi det som att vi inte har lov att betrakta henne på samma sätt som i tidigare bilder då hon varit 

ensam. Vi ser detta som en kod för den makt han har över henne, hon är hans ägodel och därför äger 

han rätten till att bestämma över henne.  

 
Bild 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Denotativ nivå 

Här kan vi se en kvinna i utomhusmiljö. Vi skymtar vad som kan antas vara en bit av en husfasad i 

vänstra övre hörnet av bilden. Även en mellanstor hund syns vid sidan av kvinnan. Både kvinnan och 

hunden är i rörelse och springer. Vinkeln är från sidan och vi ser hela kvinnan i mitten av bilden dit 

vår uppmärksamhet riktas. Kvinnans ansiktsuttryck är neutralt och hon är klädd i en ljus, långärmad 

klänning, vita sneakers och hennes hår är utsläppt. Vi kan inte möta hennes blick. 

 

Konnotativ nivå 

Bilden ger till en början känslan av lekfullhet. En kvinna som är ute och leker med sin hund. Men vi 

kan inte se kvinnans blick eller ansiktsuttryck, vilket återigen gör att betraktarens uppmärksamhet 

ostört istället dras till hennes kropp och hennes agerande. Hunden som springer snett bakom henne i 

bild har inte någon kontakt med kvinnan. Eftersom det i denna sekvens ser ut som att kameran har en 
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passiv roll och inte har någon nära kontakt med kvinnan på bild så kan vi dra slutsatsen att det är en 

objektiv vinkel (Hansson, Karlsson och Nordström 2006, 67). Men objektiv i det här avseendet innebär 

inte saklig och opartisk, kritiker menar att det finns en manlig dominans bland fotografer och att detta 

medfört en övervägande “manlig blick” på samhället. Därför uppfattar vi som publik ofta det 

maskulina synsättet som objektivt (ibid, 68). 

 

I tidigare bilder har vi sett kvinnan i en passiv och lugn form, antingen ensam eller med en man vid 

sin sida. I den här bilden är hon istället aktiv, hon springer och rör på sig fritt. Den aktiva rollen blir 

dock inte stark som om en man hade synts på bilden, istället försvagas den med tanke på hennes 

klädsel som inte är väl anpassad för att vara ute och springa. Hennes roll här verkar mer som en 

skönhet iklädd en klänning som svajar när hon springer (Nihlén & Nilsson (2006, 153) menar att 

kvinnor ofta framställs i reklam som just skönheter, där kvinnan kan delas in i två olika roller som 

antingen De sexiga eller De nyttiga. I den här bilden ses kvinnan som den nyttiga, hon visar upp sin 

sunda och välmående kropp som stämmer överens med de normer och ideal som svävar i världen 

idag om att vara slank och naturligt vacker (ibid).  

 
Bild 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denotativ nivå 

Bilden går i svartvitt och vi ser en utomhusmiljö med gräs, bakom detta vatten och skog samt några 

träd. På gräset sitter en kvinna på huk med ena knät i marken. Hennes armar är framsträckta mot ett 

barn. Barnet har ryggen vänd mot kameran och går emot kvinnan. Också en hund syns vänd fram 

mot kameran till vänster i bilden bakom kvinnan. Vinkeln är snett framifrån och uppmärksamheten 

riktas mot kvinnan och barnet. Kvinnan ler stort och har på sig samma klänning som i föregående 

bild.  

 

Konnotativ nivå 

Som alla de tidigare bilderna från denna reklamfilm så ser vi att kvinnan är porträtterad i en privat 

miljö, hemma på sin sjötomt med vad vi antar är hennes familj. Som tidigare fastställt är det vanligt 

att kvinnor visas i sin privata sfär som engagerad förälder medan män ofta porträtteras i sin offentliga 

sfär, tillexempel på en arbetsplats (Fagerström & Nilson 2008, 50). Här bekräftas den stereotypa 

västerländska bilden av kvinnans könsroll som ömsint och omhändertagande moder. Hon är till för 
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andra och därmed sätter hon alltid andras behov och intressen i första hand (Gemzöe 2014, 104). 

Hennes ansiktsuttryck förstärker detta antagande ytterligare, hon ser med varm och kärleksfull blick 

på sitt barn när det springer in i famnen på henne. Det sägs att mammarollen ger kvinnan rätt att vara 

mäktig och ovärderlig. Är kvinnan en mor har det länge ansetts att det automatiskt gör henne till en 

god förmedlare och genom detta kan hon bidra till samhället (Björk 2015, 153-154). Vinkeln där bilden 

är tagen kan även kopplas till den objektiva vinkeln som tidigare nämnt. Det maskulina synsättet.  

 
Bild 9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Denotativ nivå 

Vi ser ansiktet och axlarna av en kvinna där bilden är tagen rakt framifrån. Bakom henne ser vi vatten 

och land på distans som är ur fokus i bild. Ljuset kommer rakt bakifrån kvinnan och ramar in hennes 

hår och huvud. Detta gör att uppmärksamheten riktas mot henne. Kvinnans mun är lätt öppen och 

hon har ett avslappnat ansiktsuttryck. Armarna är utsträckta mot kameran, men vi kan inte se hennes 

händer eller underarmar. Kläderna syns inte mer än att vi kan ana ett klädesplagg på överkroppen 

med översta knappen uppknäppt.  

 
Konnotativ nivå 

Vi kan här göra tolkningen av att det är kvinnan själv som håller i kameran och filmar sig själv. I och 

med detta får hon själv makten över sitt jag och hur hon framställs. Historiskt sett så har det oftast 

varit mannen som bestämt hur kvinnorna ska porträtteras, kvinnan har inte fått skapa bilden av sig 

själv (Eriksson & Göthlund 2012, 154). Samtidigt kan vi tolka hennes ansiktsuttryck som att det är ett 

tecken på att hon vill bli sedd, betraktad och åtrådd. Miljön gör att vi upplever henne som naturlig 

och enligt Eriksson & Göthlund (2012, 73-74) är det just så att kvinnor ofta porträtteras som naturliga 

och erotiska. Bilden känns som ett sätt att visa upp den ideala kvinnan utifrån hennes eget perspektiv 

som att visa på att det är den här kvinnan vi ska vilja bli genom att titta på bilden.  

 

Bild 10. 
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Denotativ nivå 

Bilden är svartvit. Endast en kvinnas ansikte syns bilden är kapad vid hennes haka och ovanför 

ögonbrynen. En slinga av håret faller snett över hennes ansikte från vänstra ögat, över näsan och vid 

högra sidan av munnen. Munnen är stängd men lätt leende. Varumärkets namn, Filippa K, är placerat 

mitt i bilden över kvinnans näsa, under står texten “explore the collection online or in store” i 

versaler.  

 
Konnotativ nivå 

Bilden är återigen beskuren på så vis att vi endast ser en detalj av kvinnans kropp, hennes ansikte. 

Som en bild av vilken kvinna som bör handla från detta varumärke. Det lätta leendet visar på den 

ideala samhällsnormen om att kvinnan ska vara lycklig och varm (Hirdman 2002, 50). Hon tittar rakt 

på oss som betraktar, med en lugn och harmonisk blick. Texten i bilden är i informationssyfte, vi får 

veta att det är varumärket Filippa K som förmedlar dessa bilder. Eftersom att texten ligger i 

förgrunden är det den som står i fokus, kvinnan bakom kan vi se som den representationen som 

varumärket vill förmedla genom reklamen. Enligt Hansson, Karlsson och Nordström (2006, 95) är det 

nödvändigt för reklam att påverka människor på ett djupare plan än att endast visa upp produkten 

som finns till salu. Ofta måste reklamen förverkliga en viss syn som konsumenter har på sig själva för 

att uppnå sitt syfte. Därför säljer ofta reklam inte bara produkter, utan även identiteter, 

förhoppningar och drömmar.  

 
4.1.1 Sammanfattning av analys 

Återkommande vistas kvinnan i en utomhusmiljö och stundtals tillsammans med sin familj i form av 

man, barn och hund. Hon har ett leende på läpparna på de flesta av bilderna. Bilderna är 

återkommande fotade ur ett perspektiv som gör att betraktaren får se ner på kvinnan eller vara i 

samma höjd. Det som bilderna har gemensamt är att de inte visar upp mycket klädesplagg, vi kan 

mer se det som propaganda för idealet om hur den naturliga kvinnan bör leva. Om vi inte visste att 

Filippa K är ett klädmärke så hade det inte varit tydligt att det är just kläder dem säljer. Det är lika 

mycket en reklam för det perfekta livet som kvinna. Nina Björk (2013, 48) förklarar att i vår kultur 

anses det kvinnligt att känna omsorg, lyssna, pyssla om män och barn, och att vara till för andra. 

Varje kvinna känner krav på att vara just kvinnlig och leva upp till den normativa bilden av vad en 

kvinna är och hur den bör vara. Det här gör att kvinnor i stor del känner att identiteten ligger i det 

yttre och detta i jämförelse med vad samhället anser som kvinnligt. För att få identiteten bekräftad 

behöver vi leva upp till den kulturellt skapade kvinnan som är vacker, sexig, öm och förstående (ibid, 

104). 
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4.1.2 Kappahl “Fifty Shades of Grey by Kappahl” 

Bild 1. 

 

 

Denotativ nivå 

Bilden är tagen ovanifrån och mitt i bilden kan vi se en rund säng med en kvinna liggandes på rygg i 

den. Ett par klackskor ligger på golvet bredvid sängen och en spegel är placerad till höger i bild. I det 

vänstra övre hörnet av bilden kan vi se ett litet bord med en bukett vita blommor på. Sängen som 

kvinnan ligger i är bäddad med sidenlakan som är skrynkliga. Uppmärksamheten riktas mot kvinnan 

som ligger med armarna utsträckta så hela bredden av sängen täcks, hennes ena ben är något 

uppdraget mot det andra. Hon bär matchande ljusblåa underkläder med spets i form av höga trosor, 

en bh och stay-ups. Vi vet från att ha sett reklamfilmen att hon bär samma underkläder genom hela 

videon och kommer därför inte att beskriva dessa under varje bild. Vi kan inte se hennes blick då hon 

har en mask som täcker halva ansiktet. Hon sträcker hakan upp mot taket och hennes mörka hår 

faller lätt på sängen åt hennes vänstra sida. Ljuset i bilden träffar hennes kropp och delar av sängen, 

det blir även en reflektion på väggen bakom spegeln. Hennes ansikte är i skugga liksom delar av 

hennes armar.  

 

Konnotativ nivå 

Att bilden är tagen ovanifrån ur ett perspektiv på längre distans gör att vi kan se hela kvinnans 

kropp. Detta är återigen ett tecken på att betraktaren ges makt över subjektet i bilden, som i det här 

fallet är kvinnan (Hirdman 2002, 48). Att fotografera något på ett långt avstånd brukar förknippas 

med ett mer opersonligt och formellt yttrande, men enligt Hirdman (2002, 49) syftar snarare 

uppvisandet av kvinnokroppen i helfigur till att skapa en personlig närhet mellan betraktaren och 

bildens subjekt. Den position som kvinnan har liggandes i sängen är starkt förknippad med sexualitet 

och förförelse, hennes kropp fungerar här som blickfång (Fagerström & Nilson 2014, 51). Ofta när en 

kvinna används i detta syfte symboliserar de antingen njutning eller synd, vilket vi här kan dra 

kopplingar till de båda utifrån tecknen i bilden. Njutning symboliseras ofta med hjälp av ljusa färger, 

såsom hennes underkläders färg, synd symboliseras istället av kvinnor med mörka färger, i den här 

bilden kan det vara hennes hår och masken som täcker hennes ansikte (Ibid, 51). 

 

Konsthistorikern Berger (1972, refererad Hirdman 2004, 242) skiljer mellan uppvisandet av en naken 

kropp och en avklädd kropp, där det nakna helt enkelt innebär att vara utan kläder, medan det 
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avklädda att man klär upp kroppen för ett mer socialt tillstånd som riktar sig till en betraktare. Enligt 

Berger är den erotiska bilden kopplat till uppvisandet av den kvinnliga kroppen och inte den 

maskulina (Ibid, 243). I den här bilden påminner även hennes kroppsposition om den Jesus hade på 

korset vilket är ett tecken på att hon är sårbar, livlös och oförmögen (Fagerström & Nilson 2008, 57). 

Den här typen av poser är även det ett sätt att ritualisera underordning (ibid, 56). Att vi inte kan möta 

hennes blick, som vi tidigare tagit upp ger betraktaren möjligheten att titta på subjektet utan att möta 

motstånd, förstärker det faktumet med underordning ytterligare (ibid, 57). 

 

Bild 2. 

 

Denotativ nivå 

Även i denna bild ligger kvinnan på blå skrynkliga sidenlakan. Bilden är beskuren vid hennes hals 

och vid trosornas slut så att vi endast ser hennes överkropp och armar. I sin vänstra hand håller hon 

en rosa ros som är placerad vid nedre delen av magen. Hennes högra arm vilar på sängen och är 

vinklad upp mot ansiktet. Hon drar in magen något vilket gör att vi kan se konturerna av hennes 

revben. 

 

Konnotativ nivå 

Bilden är beskuren på så sätt att betraktaren inte ser helheten av kvinnan, utan endast hennes 

överkropp. Detta är som tidigare nämnt ett vanligt sätt att porträttera kvinnor då bilden blir 

inbjudande samtidigt som hon i och med detta avväpnas och blir ofarlig då betraktaren ostört kan 

objektifiera henne och hennes kropp utan att möta en blick (Eriksson & Göthlund 2012, 67f). Bilden 

får med hjälp med sin beskärning betraktaren att känna sig nära kvinnan och hennes avklädda kropp, 

där närheten i sig är ett sätt att kommunicera intimitet och ett mer personligt tilltal (Hirdman 2002, 

48). Vi vet från filmen att hon för rosen över sin egen kroppen uppifrån och ned mot sitt kön. Rosen 

brukar ses som ett tecken för kärlek och kan här ses som en symbol för det jordliga, rena och 

oskuldsfulla. Det är vanligt när kvinnor porträtteras att de smeker sin egen kropp och att detta bidrar 

till den sexuella laddningen i bilden (Eriksson & Göthlund 2012, 68f). 

 

Vi kan till en början se kvinnans ensamhet i sängen som att hon njuter av sig själv, att hon är fri och 

har makten över både sig själv och situationen. Detta bekräftar även Gill (2007, 91) men hon menar 

samtidigt på att i och med att kvinnor i media tillfredsställer sig själva utan att söka mäns 
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uppmärksamhet, “råkar” dem istället bli precis lika tilltalande för mäns blickar som tidigare. 

Hirdman (2002, 266) pratar även hon om djupgående föreställningar om att den visuella 

representationen av kvinnokroppen är att kvinnan är sex och att deras kroppar betyder sex som vi 

kan koppla ihop med det här. Hon menar att både män och kvinnor riktar sina begär till den 

kvinnliga kroppen men där den för män representerar löftet om tillfredsställande. Att vi i bilden ser 

en ensam kvinna i en vinkel ovanifrån, i en säng klädd i endast underkläder, gör att denna bild blir 

åtråvärd för män som konsumerat likartade pornografiska bilder (Gill 2007, 94).  

 

Bild 3. 

 

Denotativ nivå 

Kvinnan står här placerad framför en avlång bänkskiva med stor spegel bakom. Vi ser kvinnan snett 

bakifrån men kan se hennes framsida i spegelbilden. I sin högra hand håller hon en lapp. På 

bänkskivan framför henne ligger en rosa ros, en blå slips och en penna. Hennes hår är utsläppt och 

hon bär en svart mask på övre delen av ansiktet. Bilden är beskuren ovanför hennes knän så vi kan 

bara se hennes överkropp. 

 

Konnotativ nivå 

Vinkeln är även i den här bilden något ovanifrån som gör att vi ser ner lite på henne. När vi här ser en 

slips på bordet framför kvinnan får vi en indikation på att det finns en man i närheten. Att hon står 

placerad framför en spegel gör att vi kan beskåda hennes kropp både bakifrån och framifrån och gör 

henne utlämnad för dubbel betraktande av åskådaren. Återigen är hennes blick vänd bort från 

kameran vilket underlättar för betraktaren och möjligheten att löpa med blicken över hennes kropp 

utan att möta något hot eller störning (Eriksson & Göthlund 2012, 67f). Vinkeln i bilden bidrar till att 

vi får en känsla av att vi övervakar kvinnan, vi är inte där i rummet med henne utan tittar på henne 

när hon inte är medveten om vår närvaro. Detta i sig skapar en mystik runt henne. 
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Bild 4. 

 

Denotativ nivå: 

I bilden ser vi kvinnan som håller i en lapp med båda händerna, på lappen står namnet “Anastasia 

Steel”. Hennes naglar är målade i en nude-färg och delar av hennes underkläder syns i nedre högra 

hörnet på bilden. Bilden är tagen något ovanifrån med sned vinkel. 

 

Konnotativ nivå: 

Vi kan anta att “Anastasia Steel” är namnet på kvinnan i filmen och därför är lappen avsedd åt henne. 

Vinkel gör att vi som betraktar upplever att vi får “kika över axeln” på kvinnan och därför får ta del 

av hennes värld lite i smyg, något vi även upplevt i tidigare bilder. Närheten i bilden ger även här en 

känsla av intimitet och personligt tilltal som tidigare nämnt (Hirdman 2002, 48). Ljuset i landar på 

hennes händer vilket gör att uppmärksamheten undermedvetet dras till detaljerna av hennes kropp, 

hennes välvårdade och fina naglar målade i en naturlig färg och hur hon ömsint håller i lappen med 

hennes namn på. 

 

Bild 5. 

 

Denotativ nivå: 

Denna bild visar kvinnan upp ännu en lapp som hon håller i ena handen. På lappen står det “You. 

Are. Mine.”. Även i denna bild ser man hennes underkläder skymta i högra delen av bilden. I nedre 

kanten av bilden syns även en triangulär form som ser ut som papper. Bilden är återigen tagen snett 

ovanifrån.  
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Konnotativ nivå: 

I och med att kvinnan här får en lapp med texten “You. Are. Mine.” blir det tydligt för oss att hon inte 

är “ensam”. Det vi konstaterat i tidigare bilder är att kvinnan varit den enda som synts i bild men att 

vi fått indikationer om att det kan finnas en person till som har betydelse för handlingen. Den här 

lappen kombinerat med den slips vi såg i bild nr. 3 ger oss nu klara besked om att hon har kontakt 

med en annan person som vi kan anta är en man. Texten på lappen, som vi tolkar är från mannen till 

henne, signalerar tydligt att hon är hans, hon är en ägodel och inte en fri människa. Det vi tidigare har 

tolkat som att hon njuter i sin ensamhet och att hon finns till för sig själv och sin egna begär förändras 

nu och tolkningen blir som nämnt raka motsatsen. Hon existerar istället för hans skull och inte sin 

egen. Gemzöe (2014, 101) säger att det finns belägg för att mannen har en erotiserad syn på makt över 

kvinnan. Här brukar talas om att mönstret för dominans och underkastelse är inbyggt i själva 

könsidentiteten och sexualiteten som vi känner den, vi tror att det ligger i det naturliga att kvinnan 

ska uppskatta en underkastelse och att mannen har rätt till att dominera. Men i själva verket är 

föreställningen endast så djupt inrotade i våra psyken att vi inte kan undkomma det (ibid, 101). Det 

här utnyttjar ofta klädföretag i sina reklamer, man använder sig av liknande strategier för att locka 

konsumenter till att notera och göra associationer till innehållet genom en framställning som lätt kan 

förknippas med åtrå och sexualitet (Fagerström & Nilson 2014, 49f). 

 

Bild 6. 

 

Denotativ nivå: 

Bilden är en närbild taget rakt framifrån av kvinnans ansikte. Ena halvan är suddig och ur fokus och 

den andra delen skyms något så vi kan inte se hennes mun. Hon bär en svart mask som gör att vi inte 

kan se mycket mer än hennes öga som fokus ligger på. Masken är i ett snirkligt mönster och ej 

heltäckande.  

 

Konnotativ nivå: 

Vi ser här återigen en detaljbild av kvinnan, men den här gången är det hennes dolda ansikte som 

syns i bild. Fokus hamnar på hennes övre högra ansiktshalva, det är där ljuset reflekteras och den 

andra halvan av bilden är ur fokus vilket gör att vår blick direkt dras till hennes öga. En faktor som 

spelar in i detta är att vi hittills i tidigare bilder inte fått möta kvinnans blick men när vi nu får den 

möjligheten ökar det spänningen. Blicken kvinnan ger i denna bild uppfattas som trånande, något 
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hemlighetsfull och att det vilar en mystik över kvinnan och bilden i helhet. Detta bekräftas av det 

Hirdman (2002, 260) redogör för i sin bok om att ett mystisk sanningsvärde ofta används för att skapa 

känslomässiga band till betraktaren. Den realistiska illusionen av kvinnan är att hon finns där och bör 

samtidigt framställs som nåbar. Detta skapar ett känsloladdat möte och medför att betraktarens 

fantasi tilltalas (ibid). Även bildens mörka ton och att hon bär en mask kan kopplas till den uråldriga 

bilden av kvinnan som en mystisk och svag skepnad som grundar sig i att hon saknar de färdigheter 

och kroppsdelar som en man besitter (Fagerström & Nilson 2008, 15).  

 

Bild 7.  

 

Denotativ nivå: 

I bilden ser vi sidan av kvinnans kropp i höger del av bilden. Vinkeln är rakt från sidan. Hon lutar sig 

mot en bänk med ena handen i bordet och den andra lätt böjd, i spegeln kan vi se att hon håller i en 

penna. Hennes figur speglas även den så vi ser delar av framsidan också. På bordet ligger en rosa ros 

och en slips. Bilden är skuren så att vi inte kan se hennes ben eller rumpa, inte heller hennes ansikte 

förutom att näsa och mun skymtar i övre del av bild. Ljuset faller på hennes axel och arm, delvis på 

hennes mage. 

 

Konnotativ nivå: 

Till skillnad från de tidigare bilder vi tittat på från den här reklamfilmen så är denna bild tagen från 

ett perspektiv som är i samma höjd som kvinnan i bilden, vi tittar inte på henne från en högre vinkel 

än vad vi skulle gjort om vi var i samma rum. Det här brukar vara ett tecken som betyder att 

betraktaren och objektet befinner sig på en jämlik relation (Ekström & Larsson 2012, 182). Men det 

faktum att det återigen är en detaljbild där hennes huvud och ben kapas från bilden så nollställer det 

den positiva vinkeln och gör istället att betraktaren ännu en gång befinner sig i en maktposition. 

Uppmärksamheten dras återigen till kvinnans kropp utan att vi får se hennes ansikte, ljuset som faller 

på hennes arm och på hennes mage definierar hennes konturer och bekräftar de normer och ideal 

som finns om att den kvinnliga kroppen ska vara slank och med kurvor på de rätta ställena.  
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Bild 8. 

 

Denotativ nivå: 

Vi kan här se en lapp som ligger ned på ett bord och i bakgrund skymtas ett kuvert. Endast en del av 

en hand är synlig och den håller i en penna. Pennan snuddar vid lappen med texten “Oh My” dit vår 

uppmärksamhet riktas. 

 

Konnotativ nivå: 

Vi förstår att kvinnan här skriver ett svar på lappen till det meddelandet hon tidigare mottog med 

texten “You. Are. Mine”. Texten “Oh My” tolkar vi som ett upprymt svar till vad vi också tidigare 

antagit är en man. Hon har alltså inget emot att vara hans, tvärtom tolkas hon som spänd och nyfiken 

på vad detta kan innebära.  

 

Bild 9.  

 

Denotativ nivå: 

Kvinnan står i denna bild upp snett riktad mot kameran. I bakgrunden skymtar vi den blåa slipsen 

och den rosa rosen. Hon håller sin vänstra hand mot sin kind och håret är utsläppt. Bilden är 

beskuren vid hennes underbyxor och precis vid hennes öga så att vi ej kan se det.  

 

Konnotativ nivå: 

Hennes hand mot sin kind uttrycker att hon funderar över något med en viss koncentration och 

eftertänksamhet, vilket också Hirdman bekräftar är ett vanligt kroppsspråk för att förmedla just dessa 

typer av känslor (2002, 49). Som tidigare nämnt är det också ett sätt att öka den sexuella laddningen i 

bilden med kvinnor som smeker sin egen kropp (Eriksson & Göthlund 2012, 68f). Även i denna bild 

ges inte någon möjlighet till att möta kvinnans blick eller se hennes ansikte. Hon förblir fortfarande 
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anonym för betraktaren vilket återigen förmedlar att kvinnan i första hand är sin kropp och det 

faktum att hon är en människa eller individ kommer i andra hand (Fagerström & Nilson 2008, 74).  

 

Bild 10. 

 

 

Denotativ nivå: 

Bilden visar enbart en suddig och svart siluett av kvinnans överkropp och det är svårt att utläsa om 

hon står med ryggen eller ansiktet mot kameran. Omgivningen är suddig med ett blått sken. I sin 

högra hand håller kvinnan i ett snöre som sitter samman med en ansiktsmask.  

 

Konnotativ nivå: 

Bilden är suddig bild och visar kvinnan som verkar lämna det rum betraktaren befunnit sig i 

tillsammans med henne. Hon syns endast som en svart siluett och vi ser att hon nu tagit av sig den 

ansiktsmask hon konstant burit tidigare under reklamfilmen. Vi kan göra tolkningen att hon nu går 

för att möta den man som vi tidigare förstått att hon haft kontakt med. Att betraktaren nu inte får se 

när hon tar av sig masken tyder på att hon kan blotta hela sitt ansikte för mannen, men inte för 

betraktaren. Kvinnan är fortfarande ett mysterium för publiken och lämnar efter sig en ovisshet om 

vem hon är.  

 

Sammanfattning av analys 

Genomgående i bilderna så får vi inte se vem kvinnan är eller möta hennes blick vilket tar bort hennes 

mänskliga faktor och ersätter det med föreställningen om att hon är sin kropp och inte en individ 

(Fagerström & Nilson 2008, 74). Den mörka och dova känslan i bilderna i kombination med hennes 

ljusa feminina underkläder förmedlar mystik, sex, synd och njutning och det enda som drar åt sig 

uppmärksamheten är kvinnans kropp (ibid, 51). Ett annat upprepande mönster är att kvinnan rör vid 

sig själv vilket även det är ett sätt för att öka den sexuella laddningen och skapa en reaktion hos 

betraktaren (Eriksson & Göthlund 2012, 68f). Det är genomgående detaljbilder av hennes kropp och vi 

får tydliga tecken via texter i filmen om att hon inte bestämmer över sig själv utan syftar till att tjäna 

en annan person. Majoriteten av bilderna är även tagna från ett perspektiv där vi som betraktare får 

se ner på kvinnan och befinner oss i en makthavande position.  
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4.1.3 Lindex “Pants Solution 2018” 

Bild 1. 

 

 

Denotativ nivå: 

Tre kvinnor syns i bilden. Dem står upp med överkropparna böjda ner mot golvet och armarna runt 

benen. Det befinner sig i en inomhusmiljö och vi kan skymta en bänk, en blomma och gardiner i 

bakgrunden. Rummet de befinner sig i går i ljusa toner. Centrerat i bilden står texten “LINDEX” med 

röda versaler. Vinkel är tagen rakt från sidan så att vi kan se deras kroppar i profil. Kvinnorna i 

bilden tittar in i kameran. Kvinnan till vänster har en mörkgrön långärmad polotröja tillsammans 

med ett par blommiga långbyxor. Hennes mun skyms av hennes arm och vi kan därför inte avgöra 

om hon ler eller ej. Kvinnan i mitten har ett neutralt ansiktsuttryck och hon bära vinröda byxor, en 

stickad tröja i samma nyans och svarta lackskor. Kvinnan till höger ler stort med tänderna och hon 

har en ljusblå skjorta på sig, blå jeans och gul/röda strumpor.  Vi vet från att ha sett hela 

reklamfilmen att kvinnorna bär samma kläder genom hela filmen och vi kommer därför inte att 

beskriva dessa igen.  

 

Konnotativ nivå: 

I öppningsscenen på den här videon står kvinnorna i en onaturlig position i syfte för att, antar vi 

utifrån att det är en reklam för kläder, visa på hur mjuka och stretchiga plaggen de bär är. Fagerström 

& Nilson (2008, 51) har en teori som kan förklara den här onaturliga posen med att kvinnokroppen 

ofta används som metaforer eller tecken för andra saker än vad de egentligen är. Det blir ganska 

tydligt i den här bilden då den enda naturliga förklaringen till deras kroppshållning här kan vara att 

de ska visa upp plaggets praktiska användningsområde. Miljön de vistas i ser även det ut som en 

privat miljö, vilket vi tidigare konstaterat är där kvinnor oftast porträtteras i media (Ibid, 50). Att 

vinkeln för fotot är i samma höjd som kvinnorna brukar vara ett tecken för att vi som betraktare 

befinner oss på samma maktnivå som personerna i bilden. 

 

Blickarna är riktade mot kameran och betraktaren i denna bild, vilket visar att dem i samspel med att 

de är framåtböjda, blir mer utlämnad åt en granskande blick (Hirdman 2002, 52). Uppmärksamheten 

riktas extra mycket åt kvinnan till höger i bild av anledningen att vi ser mest av hennes kropp och 

hon möter oss med ett leende på läpparna, vilket i sin tur framställer kvinnan som oproblematisk och 
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lättillgänglig. Leendet brukar även ses som ett sätt att bygga band mellan publiken och subjektet i 

fråga (Ibid, 49).  

 

Bild 2. 

 

 

Denotativ nivå: 

En kvinna står i vad vi kan anta är en trappa i en ljus inomhusmiljö. Vinkeln är underifrån och 

kvinnans ena ben är framsträckt mot kameran så att vi ser undersidan av hennes sko. Hennes blick 

tittar rakt in i kameran, hon har armarna i sidan och ansiktsuttrycket är neutral om något bestämt. 

Centrerat i bilden står texten “Pants.” i vitt, samt texten lindex.com smått uppe i högra hörnet. Denna 

text återkommer i alla följande bilder och vi kommer därför inte att beskriva den igen.   

 

Konnotativ nivå: 

Att vinkeln mot kvinnan är underifrån gör att hon utstrålar makt och styrka i bilden. Betraktaren får 

titta “upp” mot kvinnan och upplever sig mindre än henne. Hirdman (2002, 49) bekräftar i sin bok att 

en person som blir avbildad underifrån tilldelas en högre grad av auktoritet än om vinkeln vore det 

motsatta. Även det faktum att hon håller armarna i sidan gör att hon upplevs som bestämd, att hon 

vet vad hon vill. Ansiktsuttrycket och blicken som är neutralt upplever vi också som nöjt och 

självsäkert vilket bidrar till tolkningen av hennes styrka. Att det står “Pants” mitt i bilden tolkar vi 

som att den här reklamfilmen handlar om just byxorna som kvinnorna har på sig. Det gör även det 

tydligare att hon sparkar mot kameran för att återigen visa på flexibiliteten och rörligheten som 

byxorna erbjuder.  

 

Bild 3. 

 

 

 

 
29 



 

Denotativ nivå: 

Bilden visar kvinnan i mörkt hår klippt i en kortare frisyr med lugg. Bakgrunden visar att hon 

befinner sig inomhus i ett ljust rum. Vinkeln är tagen så att fotografen är belägen lägre än kvinnan. 

Hon står med ena benet i 90 graders vinkel och hon har armarna i kors vilandes på sin överkropp. 

Kvinnans blick är riktad rakt in i kameran och hennes ansiktsuttryck är avslappnat med munnen 

något öppen.  

 

Konnotativ nivå: 

I denna bild ser vi en liknande komposition som i föregående bild. Kvinnan tillskrivs också här makt 

genom att vinkeln är underifrån. Att hon har armarna i kors bidrar till betraktarens upplevelse av 

hennes styrka och hennes kropp överlag framställs som en källa till makt. Samtidigt kan vi fundera 

över hur pass naturlig den här posen är, hon kan inte bara stå på sina två ben som i en vanlig pose 

utan måste “förstärka” sin maktposition genom att ställa upp det enda benet. Gill (2007, 255f) påtalar 

det här fenomenet som att det är ett sätt för kvinnan att utstråla makt, men att den ständigt ändå 

behöver övervakas, kontrolleras och förändras för att samtidigt uppfylla de stereotypiskt kvinnliga 

skönhetsidealen samt för att neutralisera henne något.  

 

Bild 4. 

 

 

Denotativ nivå: 

Bilden visar samma kvinna som föregående bild sittandes i en soffa eller säng med kuddar i dova 

färger och grå sits. I bakgrunden kan vi se två tavlor som hänger på väggen, en växt och en 

dörröppning som leder in till ett annat rum. Kvinnan sitter i en avslappnad position med armarna 

upphängda på varsin sida av kroppen på ryggstödet. Hon sparkar med en foten mot kameran och vi 

ser att hon inte bär några skor då hennes fotsula syns närmast i bild. Ljuset faller på kvinnans tröja 

och hennes ena axel ner mot nyckelbenet. 

 

Konnotativ nivå: 

Vi vet från att ha sett reklamfilmen att kvinnan kastar av sig skorna mot kameran. I denna bild har 

hon adderats en svart kavaj till sina kläder vilket gör att vi får en mer strikt bild av hennes yttre. 

Hennes blick, enligt stereotypa meningar, ser inbjudande och mystiskt rakt in i kameran och mot 
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betraktaren. Den lätta leende och öppna munnen förmedlar även detta en inbjudan och som tidigare 

nämnt framställs hon som mer lättillgänglig. I samband med att hon befinner sig i sin privata sfär och 

att vi nu vet att reklamfilmen ska handla om byxorna, får hennes kroppsspråk genast en ny betydelse. 

Hennes tillbakalutade position i soffan utstrålar självsäkerhet och makt. Dock tonas detta ner när hon 

kastar av sig sina skor i samband med den blick hon riktar mot kameran. Bilden av henne som en 

stark självständig kvinna omvandlas till en bekräftande stereotyp som gör att vi utifrån “the gaze”, 

där män är bärare av kamerans blick, undrar om fler klädesplagg kommer tas av efter skorna 

(Fagerström & Nilson 2008, 69). 

 

Bild 5. 

 

 

Denotativ nivå: 

I den här bilden är två kvinnor placerade på golvet liggandes på rygg. Bilden är tagen snett ovanifrån 

så vi ser dem från en högre vinkel. Kvinnan till vänster har båda armarna uppsträckta i luften, hennes 

högra hand syns inte i bild. Baksidan av hennes lår lyfter även de från marken, men bilden kapar 

hennes ben ovanför knäna så vi kan inte se hennes smalben eller fötter. Även den andra kvinnans 

underkropp är utanför bild, bilden slutar strax under hennes byxlinning. Den vänstra kvinnans 

ansiktsuttryck är likgiltigt med något öppen mun, hennes blick är riktad in i kameran. Den högra 

kvinnan tittar upp i luften och vi kan inte möta hennes blick. Hon har ett lätt leende på läpparna och 

har den ena handen vid hennes ficka medan den andra armen är utsträckt från kroppen med handen 

uppåt något närmare huvudet. Mitt i bilden ser vi texten Try them. Once. Uppmärksamheten riktas 

mot kvinnorna och deras kläder. 

 

Konnotativ nivå: 

Att kvinnorna ligger ner är som tidigare nämnt ett tecken på deras undergivenhet gentemot den som 

betraktar (Fagerström & Nilson 2008, 56). Vi vet från att ha sett reklamfilmen i sin helhet att kvinnan 

till vänster rör sina armar och ben fram och tillbaka, medan hon till höger ligger stilla och ser 

drömmande ut. Här kan man instinktivt ställa sig frågan vad denna handling kvinnan till vänster 

utför syftar till. Vi ser ju exempelvis att hon inte tränar, utan det vi kan anta är att syftet återigen är att 

visa på byxorna bekvämlighet och inbjudan till obehindrad rörelse. Själva rörelsehandlingen blir dock 

högst oklar och vi kan koppla det till det Jarlbro (2006, 102) säger om att kvinnor i media ofta utför 
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mindre viktiga och intressanta uppgifter som gärna kopplar till det privata och ofta helt saknar 

auktoritet.  

 

Även ansiktsuttrycken och blickarna hos kvinnorna bekräftar de stereotyper om kvinnan som vacker, 

inåtvänd och offer som media sprider (Fagerström & Nilson 2008, 71). Kvinnan till vänster tittar in i 

kameran med en lätt öppen mun och ger oss en känsla av att hon följer personen bakom kamerans 

direktiv av rörelser samtidigt som kvinnan till höger tittar bort med ett lätt leende på läpparna och 

ger oss känslan av att hon är inåtvänd. Texten “Try them. Once.” ger oss känslan av att kvinnan blir 

helt förälskad i byxorna efter endast att provat dem, men kan även dra tanken till en underliggande 

mening om att vi ska testa kvinnan en gång och att byxorna är lika bekväma och tilltalande som 

kvinnorna på bilden. 

 

Bild 6. 

 

 

Denotativ nivå: 

På den här bilden ser vi en annan av kvinnorna sittandes i en soffa. Den här gången sitter kvinnan 

med båda armarna helt utsträckta vilandes på ryggstödet. Hennes ansiktsuttryck är lekfullt med ett 

stort leende där hon visar sina tänder. Vi kan se hennes tunga utsträckt åt ena hållet i munnen mellan 

tandraderna. Hennes ben är vilandes mot soffan med det högra benet något upplyft och lutandes mot 

det andra. Bilden är tagen rakt framifrån och uppmärksamheten dras mot kvinnan. Mitt i bilden kan 

vi se texten Love them. Forever.  

 

Konnotativ nivå: 

Att vinkeln här är på samma nivå som kvinnan i bilden gör att betraktaren upplever sig vara på en 

jämbördig nivå med henne (Hirdman 2002 ,49). Kvinnan möter här betraktaren med en inbjudande 

och busig blick. Även hennes kroppsspråk med de öppna armarna ger henne en inbjudande känsla. 

Samtidigt tar hon plats och förminskar sig inte, vilket utstrålar styrka och makt. Dock så nollställs 

hennes makt på ett sätt då hennes leende är stort och tungan är lite utanför munnen, vilket gör att vi 

istället kan tolka henne som lekfull.  
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Bild 7. 

 

 

Denotativ nivå: 

Bilden visar de tre kvinnorna tillsammans i en soffa. Vinkeln är tagen rakt framifrån men beskär 

kvinnorna strax under deras ögon så vi inte kan möta deras blickar. Kvinnan i mitten sitter med 

kroppen och benen riktad rakt fram mot kameran hennes armar vilar på hennes kropp, de andra två 

kvinnorna är placerad något snett in mot den mittersta kvinnan och de har innersta armen placerad 

bakom den mittersta kvinnan. Kvinnornas ben korsas flertalet gånger ovanpå och under varandras. 

Kvinnan i mitten har ett dovt leende på läpparna medan de två yttre kvinnorna ler stort med 

tänderna synliga. Centrerat i bild syns Lindex logga.   

 

Konnotativ nivå: 

Att kvinnor porträtteras i grupp är enligt Fagerström & Nilson (2008, 55) ovanligt då dynamiken dem 

emellan symboliserar styrka, till skillnad från den ensamma kvinnan. Bilden är beskuren på ett sådant 

sätt att vi inte kan se deras ögon, och därmed inte möter deras blickar. Även om så är fallet ser vi att 

dem har ansiktena riktade mot kameran och att dem ler. Kvinnorna i ytterkant av bilder ser dessutom 

ut att skratta. Att kvinnornas ben är korsade över varandra är en tecken på deras ömhet gentemot 

varandra. Även i den här bilden kan vi se hur kvinnorna dels framställs som individer med styrka, 

eftersom de har varandra, men dels fråntas den styrkan genom att utesluta deras blick och även sätta 

dem i en stereotypiskt kvinnlig position där de med ett leende på läpparna har kroppslig kontakt 

med varandra. 

 

Sammanfattning av analys 

I denna reklamfilm får betraktaren dubbla budskap av kvinnorna. Det finns i vissa bilder tydliga 

tecken på att det är kvinnan som är makthavare, exempelvis genom att dem är fotade från en lägre 

vinkel än kvinnan i sig, och även att de porträtteras med kroppsspråk och blickar som annars är 

stereotypiska för maskulinitet (såsom armar i kors och bestämd blick). Denna makt frånskrivs dock 

kvinnorna ganska snabbt i de andra bilderna där tydliga tecken för underordning ges, att de fotas 

ovanifrån och med inbjudande och ömsinta ansiktsuttryck. Det kan ses som ett sätt att försöka ära 

den klassiska feminiteten och koppla samman den med makt som kvinnor i grupp ofta tillskrivs. Vi 

kan se denna reklamfilm i sin helhet som ett exempel på användandet av kommodifierad feminism, 
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vilket innebär att reklamen till viss del omkullkastar sexistiska stereotyper för att kunna motsätta sig 

feministisk kritik den kan tänkas utsättas för (Fagerström & Nilson 2008, 54).  
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5. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor porträtteras i ett urval reklamfilmer från 

svenska modeföretag. För att besvara våra frågeställningar; hur porträtteras kvinnor i ett urval svenska 

modeföretags mest sedda reklamfilmer på youtube? samt, vilket budskap kommunicerar de tecken och koder vi 

ser i urvalet av dessa reklamfilmer?, gjorde vi en semiotisk bildanalys på denotativ och konnotativ nivå. 

Från de resultat vi fick fram kan vi dra slutsatsen att kvinnor många gånger porträtteras i ett 

underläge i förhållande till betraktaren. Detta bekräftas av de teorier som Fagerström och Nilson 

(2008, 69f) redogör för om “the gaze” och den manligt kodade blicken som bidrar till avväpnandet av 

kvinnor i bilder. Vi kan enas om att reklamfilmerna till viss del skiljer sig åt i porträtteringen av 

kvinnor. Framförallt i Lindex reklamfilm ser vi stundtals element som bryter mot den traditionella 

framställningen av kvinnor, till skillnad från Kappahls film där framställningen av kvinnokroppen 

som åtråvärd och sexualiserad blir påtaglig. Det blir också i studien tydligt att Filippa K porträtterar 

kvinnan som stereotypen för hur en kvinna är och bör vara; moderlig, öm och mjuk. 

Sammanfattningsvis använder sig reklamfilmerna av olika strategier för att porträttera kvinnor men 

samtidigt finns den gemensamma nämnaren att alla kommunicerar ett budskap kring ideal som 

kvinnor förväntas levas upp till. Det här är ideal som många gånger kan ses som ouppnåeliga och 

skapade utifrån den föråldrade synen som finns på könsroller.  

 

5.2 Slutdiskussion   

Genom den här undersökningen har det blivit tydligare för oss att reklam är en form av övertalning, 

och då inte endast utifrån ett perspektiv där man syftar till att sälja produkter utan att det även kan 

ses som en form av propaganda för den “naturliga” kvinnan och hennes egenskaper. Att kvinnor 

porträtteras som underlägsna i reklam från svenska modeföretag idag går att ifrågasätta. Vi kan 

fundera på att det inte finns något annat sätt att locka konsumenter till köp än genom att måla upp 

stereotypa idealbilder som vi ska vilja uppnå. Kanske lever föråldrade sätt att arbeta med 

kommunikation kvar och dessa har inte hunnit ikapp sin tid. Det blev för oss uppdagat att vi till en 

början inte lade märke till de stereotypa könsmönster som används i reklamfilmerna på samma sätt 

som under studiens genomförande, vilken öppnade våra ögon på ett nytt sätt. Teorin kring att vi idag 

blir blinda inför den genusslentrian som pågår framför oss gör sig alltså tydlig. Om människor inte 

“märker av” vad de utsätts för, har de heller ingen anledning att motsätta sig detta, vare sig hos sig 

själva eller genom att kritisera företagen. Framförs ingen kritik till företagen i fråga finner dessa då 

ingen anledning till att ändra på ett, enligt dem, vinnande koncept. Vi tror att detta kan vara en starkt 

bidragande orsak till att reklamen ser ut som den gör.  

 

Ett känt gammalt citat från Berger (1972 refererad i Gill 2007, 105) är “Män tittar på kvinnor, och 

kvinnor ser sig själva när dem blir tittade på” vilket vi tycker vara relevant än idag. Att 
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reklamfilmerna vi undersökt är riktade till kvinnor för att få dessa att konsumera anser vi till viss del 

stämmer in på detta. Kvinnan som konsument förväntas genom dessa reklamfilmer se sig själv utifrån 

en manlig blick, och därigenom vilja uppnå det idealet som framställs. På så vis inges hon en 

förhoppning om att bli attraktiv för män i sitt eget liv. En tanke som ofta dykt upp hos oss under den 

analyserande processen är; hade vi kunnat se män i reklamfilmer med samma utförande? Nästan 

varje gång blir svaret nej, det är en bild som är svår att föreställa sig, kanske då vi inte har några 

personliga preferenser till att ha sett män porträtteras på samma sätt som kvinnorna gör i dessa 

filmer. Vi bör ställa oss frågan om det är socialt hållbart för det samhället som vi lever i att reklam 

ständigt matar oss med en viss kvinnobild. Det självklara svaret borde vara nej, då detta befäster 

normer som inte är gynnsamma eller hälsosamma för kvinnor eller män. Vi upplever att vi lever i ett 

samhälle som under de senaste åren gått framåt i en riktning som gör att kvinnor och män blir mer 

jämlika, men vår studie pekar på att det än finns mycket kvar som behöver förändras. Framtida 

forskning inom detta område tror vi därför kan vara fördelaktig framförallt för kvinnor, men även för 

människor med alla typer av könstillhörigheter och därmed för samhället i stort. 
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7. BILAGOR 

Kodschema 
 
Denotativa 

1. Vad ser vi i bilden och från vilken vinkel är bilden tagen? 
Exempelvis framifrån, underifrån, från sidan etc 

2. Vart riktas betraktarens uppmärksamheten i bilden? 
3. Hur många kvinnor är med i bilden? 
4. Vilken position har kvinnan? 

Exempelvis liggande, sittande, stående etc 
5. Vad gör kvinnan i bilden? 
6. Vilket ansiktsuttryck har kvinnan och vart riktas blicken? 
7. Vad har kvinnan i bilden på sig? 
8. Finns det någon text i bilden? Om ja, vad står det? 

 
Konnotativa  

1. Vad säger vinkeln om det vi ser i bilden? 
2. Vad får betraktarens blick för uppgift i bilden?  
3. Hur interagerar kvinnan med sig själv?  
4. Vad symboliserar den position kvinnan har i bilden? 

Exempelvis undergivenhet, makt etc 
5. Vad säger handlingen hos kvinnan för något? 

Exempelvis att hon är omhändertagande, framgångsrik etc  
6. Vad kan vi läsa av kvinnans ansiktsuttryck och vad säger blicken? 
7. Vad säger de plaggen/accessoarer som kvinnan bär om henne? 
8. Om text i bilden: vad säger texten i förhållande till bilden? 
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