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1.Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

“Many perfumes promise to lure men to women. None of them smell of motherhood. None of 

them proclaim the wearer to be tidy, thrifty, and sensible.”1 

Janette Rallison 

 

Hur får man någon att vilja köpa något som den inte vet vad det är? Att sälja något så abstrakt 

som doft kräver en viss typ av marknadsföring då det inte går att bevisa genom en bild att en 

parfym doftar gott. Bristen på logos-argument i parfymreklam innebär att andra retoriska 

övertygelsemedel får större utrymme. Parfymreklamer får därför anspela på en symbolik, som 

ofta är uppbyggd på kulturella stereotyper och verkar genom att tala till människors önskningar 

och drömmar. De drivkrafter som parfymreklam anspelar på är sensualitet och närhet, vilket 

verkar göra att parfymreklam ofta ser liknande ut.2  

Maria Jacobson diskuterar i Allt är möjligt. En handbok i mediekritik (2004) hur 

reklam idag finns med i vårt identitetsskapande och hur våra drömmar och fantasier influeras 

av dess innehåll.3 Hon belyser hur vi genom dem söker bekräftelse för våra beteenden, åsikter 

och utseenden, men det är oftast redan fastlagda och stereotypa värderingar som förmedlas i ny 

form. Reklambilder arbetar genom att skapa och bekräfta de normer som finns i samhället.4 

Parfymannonsering är ett exempel på ett fält där komplexa lager av associationer används. 

Genom symboler och uttryck skapas ett system där parfym kopplas samman med genus, 

drömmar, begär och reklam.5 Dofter är direkt anslutna till våra känslor och begär och är 

dessutom sammanlänkat med vårt minne.6 Detta gör att säljargumentet i parfymreklam inte i 

sig inriktar sig på vad parfymen doftar, utan framförallt vilken personlighet och känsla som 

bäraren av parfymen vill frambringa. Parfymreklamen säljer alltså inte endast vad konsumenten 

kommer att äga, utan vad den kommer att bli.  

                                                 
1 Janette Rallison, My Fair Godmother, New York: Walker & Company 2009. 
2 Amanda Törner, ”Därför dominerar sex och naket i doftreklam”, Dagens Media 2017, 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/darfor-dominerar-sex-och-naket-i-doftreklam-6839064 (2019-04-

10). 
3 Maria Jacobson & Anna Broman Norrby, Allt är möjligt: En handbok i mediekritik, Göteborg: Allt är möjligt 

2004, s. 10. 
4 Jacobson & Norrby 2004, s. 16. 
5 Magdalena Peterson Mcintyre, ”Doften av genus”, Tidskrift för genusvetenskap 2011:1, s. 32. 
6 Maria Larsson & Johan Willander, ”Lukter hjälper oss att minnas”, Forskning & Framsteg 2004, 

https://fof.se/tidning/2004/6/artikel/lukter-hjalper-oss-att-minnas (2019-04-10). 

 

https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/darfor-dominerar-sex-och-naket-i-doftreklam-6839064
https://fof.se/tidning/2004/6/artikel/lukter-hjalper-oss-att-minnas
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Jag började intressera mig för marknadsföring av parfym när jag kom över 

reklambilder från parfymhuset Guerlain. Jag upptäckte att reklambildens porträttering av 

kvinnor skiljde sig markant över åren när jag jämförde de första reklambilderna från år 1954 

fram till 2000-talets reklambilder och blev intresserad av att undersöka orsaken.  

Det jag märkte var även att det verkade ske ett skifte av auditorium när jag 

jämförde olika årtals reklambilder. Mitt intresse växte då för att undersöka vilken typ av 

kvinnlighet som riktade sig till vilket auditorium. Just de reklambilderna för Guerlain som jag 

ville analysera finns inte publicerade i svensk press. Därför bestämde jag mig istället för att 

utgå ifrån aktuell parfymreklam som publicerats i svenska damtidningar år 2018, för att 

undersöka vad samtidens kvinnoreklam egentligen säger om framställningen av genus.  

   

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att jämföra två samtida reklambilder för att se hur genus framställs i 

dessa. Genom att göra en retorisk bildanalys och jämföra reklambilderna kommer jag att 

diskutera och besvara följande frågeställningar:  

• Vad denoteras i bilderna? 

• Hur konstrueras genus i bildernas konnotationer? 

• Vilka auditorier riktar sig bilderna till? 

 

1.3 Material och urval 

Materialet för min undersökning består av två parfymreklamer publicerade i svenska 

damtidningar år 2018 (se bilagor). Urvalet av bilder har gjorts genom att titta på 

parfymreklamer i samtliga svenska damtidningar med spridda målgrupper år 2018. De två 

bilderna som är grunden för min analys är publicerade antingen i Elle, Femina, Damernas värld 

eller Plaza Kvinna som alla är tidningar med en företrädesvis kvinnlig målgrupp.  

Jag upptäckte dock att många reklambilder återfinns i tidningar som riktar sig till 

olika målgrupper, då det inte lanseras fler än ett tjugotal nya parfymer varje år. Jag har därför 

dragit slutsatsen att reklambilderna inte är så beroende av mediet i sig – och av faktorer som 

den klass och den ålder mediet riktar sig till – utan att den gemensamma nämnaren främst är att 

de är riktade mot en kvinnlig publik. Därför kommer jag inte att lägga stor vikt vid vilken 

tidning som publicerat vilken reklam, utan analysera bildens auditorium endast utifrån de 

retoriska övertygelsemedel som används i bilden. 
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  Vad som även framgått i mitt urval av bilder är att samtliga parfymreklamer för 

de stora parfymmärkena använder sig av en känd person som huvudroll i reklamen. Jag kommer 

inte att undersöka vad själva kändiskulturen tillför till bilden och vad den kända personen 

representerar, då uppsatsen inte har omfång för att också diskutera reklam och 

celebritetskulturer. Min intention är istället att studera reklambildernas gemensamma drag, för 

att undersöka vad parfymreklamen uttrycker. Den kända personen för förstås med sig ett kapital 

in i bilden – jag är medveten om det, men det blir inte ett huvudspår i analysen. Båda bilderna 

har även en tillhörande reklamfilm till samma kampanj. Jag har valt att analysera bilderna som 

om jag inte har sett reklamfilmerna, likadant som att läsarna av tidningarna där bilderna 

publicerats inte förväntas ha sett dem.  

 Urvalet av material har jag gjort genom att välja bilder som kan peka på olika 

typer av genusuttryck, samt bilder där olika typer av femininitet porträtteras. Jag har valt en 

svartvit bild och en i färg för att kunna jämföra färgernas betydelse, samt en bild med både män 

och kvinnor och en med endast en kvinna för att se hur detta påverkar framställningen av genus.  

De bilder jag har valt anser jag även vara representativa för den parfymreklam som publicerats 

år 2018. Anledningen till att jag valt att endast studera två bilder är för att jag vill kunna gå 

djupare i min analys. 

 

1.4 Tidigare forskning  

Eftersom de reklambilder jag har valt att studera är så pass nya har det inte bedrivits någon 

forskning på just detta material. Däremot har det gjorts en del forskning som studerar 

parfymreklam. Följande avsnitt kommer behandla de tre områden jag har fokuserat på i min 

kartläggning av forskningsfältet. Den första sökningen är specificerad på mitt exakta område, 

retorisk bildanalys av parfymreklam. I flera studier förekommer parfymreklam som 

bildexempel i analyser över visuell kommunikation. Ett exempel på detta finns i Yvonne 

Eriksson och Anette Göthlunds Möten med bilder: att tolka visuella uttryck (2012) där två 

bilder av parfymreklam tas upp som exempel på reklamannonsering.7 Även i Visuella spår. 

Bilder i kultur- och samhällsanalys (2003) återfinns ett exempel där parfymreklam används för 

att illustrera visuella studier.8 Jag har endast fokuserat på forskning där parfymreklam utgör 

huvudfokus i diskussionen, som min första underrubrik behandlar. Jag har valt att begränsa min 

                                                 
7 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, Lund: Studentlitteratur 

2012. 
8 Anna Sparrman & Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare, Visuella spår. Bilder i kultur- och samhällsanalys 

Lund: Studentlitteratur 2003. 
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sökning på tidigare forskning på följande vis då jag anser att dessa parfymreklamer endast 

förekommer som bildexempel för visuella studier, som inte analyserar parfymreklamen i sig 

grundligt. Forskningsfältet för bildanalys av reklam i allmänhet är betydligt större, samt 

bildanalys med fokus på genus, vilket de två andra kategorierna kommer att fokusera på.  

 

1.4.1 Retorisk bildanalys av parfymreklam  

I avhandlingen Doft i bild. Bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld (2009) 

undersöker Viveka Kjellmer, FD i konst- och bildvetenskap, bildens roll i en annonstyp där 

själva produkten, alltså doften, är osynlig.9 I hennes semiotiska bildanalys undersöker hon hur 

bilden av doft definieras i reklambilder samt hur doften gestaltas. Kjellmer undersöker alltså 

mer hur själva doftens karaktär kan avläsas i reklambilden, medan jag kommer att undersöka 

hur bilden argumenterar och framställer genus, genom att analysera bilderna både utifrån ett 

semiotiskt perspektiv, och i relation till en tilltänkt publik. Hennes avsnitt om parfymnamnets 

roll har dock inspirerat och bidragit till min avvägning att inkludera den aspekten som en del 

av min analys över textens och bildens samverkan.  

Om parfymnamnets roll skriver även Charles Biglow, professor inom typografi, i 

“The Typography of Perfume Advertising” (1992).10 Han menar att parfymens namn blir 

symboliskt och anspelar på fantasin och att målet med parfymnamnet blir att lyfta oss bortom 

det vardagliga. Namnet påverkar konsumentens intryck av parfymen och är alltså en viktig 

beståndsdel för vilken känsla parfymen vill förmedla. Parfymnamnets roll, som analyseras på 

detta vis, är något jag kommer att ta hänsyn till i min analys om vad namnet på parfymen kan 

säga om auditoriet.  

 En liknande undersökning som Kjellmers återfinns hos den kanadensiska 

kommunikationsforskaren Mariette Julien som undersöker hur parfymannonsernas bilder 

kommunicerar, i sin bok L’Image publicitarie des parfums. Communication olfactive (1997). 

Även Julien är mer fokuserad på doftmarkörer samt korrespondensen mellan de visuella 

bilderna och hur dofttypen skapas.11 Hennes studie resulterar i konstaterandet att inga av de 

metoder inom semiotik och perception som hon applicerar kan fånga upp de specifika 

referenserna till doft i parfymreklamerna. Bilden av parfymers doft som porträtteras i reklamen, 

                                                 
9 Viveka Kjellmer, Doft i bild: om bilden som kommunikatör i parfymannonsens värld, (diss.) Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis 2009.  
10  Charles Biglow, “The Typography of Perfume Advertising”, Fragrance. The Psychology and Biology of 

Perfume, London: Elsevier Applied Science 1992, s. 249. 
11 Mariette Julien, L’Image publicitarie des parfums. Communication olfactive, Montreal & Paris: Harmhattan 

1997. 
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menar hon, stämmer ofta inte överens med den faktiska doften. Hon konstaterar att detta leder 

till att mottagaren inte inser parfymreklamens budskap vilket påverkar varumärkets image 

negativt. På samma sätt som Kjellmers studie är Julien koncentrerad på hur parfymens faktiska 

doft kommuniceras. Hon tar därför inte lika stor hänsyn till vilken känsla som säljs in till vilken 

publik, samt hur genus konstrueras i bilderna, vilket jag med min undersökning hoppas kunna 

bidra med. Jag kommer inte att fokusera på den faktiska doften som parfymreklamen 

kommunicerar, då denna aspekt ligger utanför mitt ämne, men kommer däremot att hänvisa till 

Juliens analys om parfymreklamens budskap.  

I artikeln ”Olfactory and Olfactory-mixed Metaphors in Print Ads of Perfume” 

(2006) undersöker Marisol Velasco-Sacristán och Pedro Fuertes-Olivera, FD i lingvistik, icke 

verbala metaforer i parfymreklam.12 Deras undersökning visar att dofter fungerar metaforiskt i 

reklam för att symbolisera till exempel sexualitet eller romantik och är baserad på Lakoff och 

Johnsons metaforteori.13 Teorin används tillsammans med deras empiriska undersökningar för 

att visa att dofter i parfymer inte borde ses som index, utan symboler som skapar doftmetaforer 

i parfymreklamer. Velasco-Sacristán och Fuertes-Olivera visar att reklam lånar karaktäristiska 

och affektiva värden av mänskliga erfarenheter och överför dem till parfymen som annonseras, 

vilket är något som knyter an till min undersökning.  

 

1.4.2 Retorisk bildanalys av annan reklam  

Om retorisk bildanalys av reklambilder i allmänhet skriver den amerikanska 

kommunikationsforskaren Paul Messaris i sin bok Visual Persuasion (1997).14 Där redogör han 

för både texten och bildens olika roller i reklamen. Han visar med teoretiska modeller hur 

bildens budskap många gånger är outtalat och öppet för tolkning. Detta outtalade budskap som 

reklambilder arbetar med bidrar till att bilder kan användas för att förmedla löften eller 

förhoppningar som inte skrivs ut explicit i reklamtexten. Denna insikt anser jag vara väsentlig 

i studier av reklambilder och dess sätt att tala till oss och jag kommer därför att ta hänsyn till 

den i min undersökning.  

 I artikeln ”When Luxury Advertising Adds the Identitary Values of Luxury: A 

Semiotic Analysis” (2014) gör N. Anido Freire en semiotisk och retorisk analys av två 

                                                 
12 Marisol Velasco-Sacristán & Pedro Fuertes-Olivera, “Olfactory and Olfactory-mixed Metaphors in Print Ads 

of Perfume”, Annual Review of Cognitive Linguistics, 4:1 2006, s. 212–252.  
13 George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press, 2003. 
14 Paul Messaris, Visual Persuasion. The Role of Images in Advertising, Thousand Oaks, Ca., London & New 

Dehli: Sage Publications, 1997. 
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reklambilder för Louise Vuitton och Hermès med fokus på hur varumärkesbyggande symboler 

skapar en känsla av lyx.15 Aspekten av lyx är något som jag kommer att behandla i min uppsats. 

Min huvudsakliga inriktning kommer dock inte att vara att studera varumärkena, men jag 

kommer i min analys att belysa varumärkesbyggande symboler, likt Freires gör i sin artikel.  

I sin avhandling Svensk reklam och dess modelläsare (2003) undersöker Anders 

Björkvall, professor i svenska, hur identiteter tar form i reklam. Modelläsare innebär, som 

Björkvall beskriver ”den presupponerade läsaren i reklamtexten, en mer eller mindre komplett 

identitet som erbjuds i texten”16. Björkvall gör en sociosemiotisk analys av 14 reklambilder där 

han analyserar både texter och bilder. I studien appliceras även ett genusperspektiv då han 

analyserar reklamannonserna med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.17 

Avhandlingens resultat visar att kvinnlighet i reklam konstrueras som något som är 

problematiskt och som måste anpassas utifrån normerna. Manlighet däremot, framställs i 

reklamerna som undersöks som tämligen oproblematisk. Män behöver bara konsumera för att 

skapa sin homosociala ställning18 medan kvinnor behöver konsumera för att framstå som någon 

de inte är. Björkvalls avhandling har inspirerat mig till hur det går att analysera publiken, samt 

hur dessa analyser kan kombineras med teorin om genussystemet. I min analys kommer dock 

inte den primära frågeställningen fokusera på publiken och i delen där publiken analyseras 

kommer istället Perelmans auditoriebegrepp appliceras.  

 

1.4.3 Bildanalys av reklambilder med fokus på genus 

Det finns omfattande forskning om reklambilder och genus. Jag kan således inte presentera all 

forskning, varpå jag har gjort ett urval utifrån det jag kommer att ha användning av i min egen 

analys. 

En av de tidigare grundläggande studier som gjorts på genus i reklambilder och 

som kommer vara mest användbar i min analys, är Erving Goffman, professor i antropologi och 

sociologi. Hans kvantitativa undersökning Gender Advertisment (1979) visar en stor kontrast 

mellan bilden av män och kvinnor i reklam genom en studie av 500 reklambilder och dess 

uttryck av stereotyp femininitet.19 Hans resultat visar, bland annat genom att han undersöker 

                                                 
15Naiade Anido Freire, “When Luxury Advertising Adds the Identitary Values of Luxury: A Semiotic Analysis” 

Journal of Business Research, 67:12, 2014 s. 2666–2675  https://www-sciencedirect-

com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0148296314001350 (2019-03-28). 
16 Anders Björkvall, Svensk reklam och dess modelläsare, (diss.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 

2003, s. 7.  
17 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber, 2003. 
18 Jag återkommer senare i min analys till ett utvecklat resonemang om homosocialitet. 
19 Erving Goffman, Gender Adertisments, London: Macmillan 1979. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0148296314001350
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0148296314001350
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kvinnors kläder, poseringar och blickar, att kvinnor porträtterades som sårbara och 

underordnade i reklambilder. Goffmans studie publicerades 1979 och jag tror att både medier 

och samtidskulturen har förändrats sedan dess. Därför kommer jag att ta avstamp i hans studie, 

men inte utgå ifrån att det är samma stereotypa bild av kvinnan som förmedlas i reklam idag. 

Goffmans analys fokuserar även på reklambildens funktioner för publiken. Publiken behöver 

uppfatta reklamen som trovärdig, menar han, för att engageras i den. Det reklambilden refererar 

till blir för mottagaren förstått på grund av sin verklighetsstatus.20  

 Medievetarna Ercan Sirakaya och Sevil Sönmez har utgått från Goffmans teorier 

i artikeln ”Gender Images in State Tourism Brochures: An Overlooked Area in Socially 

Responsible Tourism Marketing” (2000).21 Baserat på Goffmans kvantitativa studie har de 

undersökt hur män och kvinnor porträtteras i turismreklam, samt hur förväntade könsroller 

skildras i reklambilder. Deras resultat visar att kvinnor framställs på ett mer stereotypt sätt än 

män med attribut som passivitet och försiktighet. De fastlägger även slutsatsen att det 

fortfarande är en förlegad bild av kvinnan som porträtteras i reklam. Jag kommer i min analys 

att undersöka om mitt urval av bilder överensstämmer med deras slutsats om hur kvinnor 

porträtteras i reklam.  

I Reading National Geographic (1993) studerar antropologerna Catherine A. Lutz 

och Jane L. Collins hur fotografer, redaktörer och redigerare gör sina urval för att förmedla 

objektivet, information och visuell skönhet i bilder, samt vilka universella värden som 

förmedlas i tidningen. Genom att studera 600 bilder försöka de urskilja hur ras, genus, 

privilegier och klass framställs genom färger, poser och utsnitt i bilder.22 Bland annat 

undersöker de vad blickar i bilder kan säga om klass och genus. Deras resultat i de avseendena 

kommer jag att ha användning för i mitt avsnitt om blickar i analysen.  

Dessa tre studier är kvantitativa och får fram resultat som jag tror kommer vara 

användbara för att se hur könsroller framställs i reklambilder. Min analys skiljer sig dock då 

den inte kommer vara kvantitativ, då jag istället syftar till att göra en närstudie av 

reklambilderna.  

                                                 
20 Goffman 1979, s. 1–84. 

21 Ercan Sirakaya & Sevil Sönmez, “Gender Images in State Tourism Brochures: An Overlooked Area in 

Socially Responsible Tourism Marketing” Journal of Travel Research 2000 38:4, s. 353–362. 

22 Catherine A. Lutz & Jane L. Collins, Reading National Geographic, Chicago and London: The University of 

Chicago Press 1993. 
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Den svenska medieforskaren Anja Hirdmans avhandling Tilltalande bilder: 

genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt (2001) är även relevant för min 

undersökning då hennes syfte liknar mitt, både genom den bildanalys och det genusperspektiv 

som appliceras.23 I avhandlingen analyserar hon 377 uppslag i tidningarna Veckorevyn och Fib 

aktuellt. Hennes undersökning syftar till att undersöka hur genus framställs i respektive tidning. 

Hirdman fokuserar inte endast på tidningarnas annonser utan främst på artiklarna och bilderna 

till artiklarna, vilket gör att hennes undersökning inriktar sig betydligt mer på text än vad min 

undersökning kommer att göra. Hennes primära mål är även att jämföra bilden av manligt och 

kvinnligt medan min analys främst kommer ligga på bilden av kvinnan. Vad hon däremot 

kommer fram till, som blir väsentligt för mig, är hur medierna blir aktiva skapare för idéer om 

genus.24 

Hirdmans forskning är delvis baserad på filmvetaren Laura Mulveys teori om the 

male gaze som presenteras i artikeln ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1999), som även 

den blir relevant för min undersökning i frågan om vad blickar kan säga om genus.25 Denna 

teori kommer att ligga till grund för de delar av min analys som rör blickar och jag kommer 

därför att beskriva den närmare under teoriavsnittet.   

 

1.5 Teori och metod  

1.5.1 Retoriska teorier  

I min bildanalys kommer jag först att applicera Rolands Barthes semiotiska teori för bildanalys 

på reklamen för att utläsa bildernas meddelanden. I essän Bildens retorik gör Roland Barthes 

en semiotisk analys av en reklambild för pastaföretaget Panzani. Barthes introducerar där en 

semiotisk bildanalys för att tolka bilder som språk. Genom sin bildanalys försöker han inte 

endast utläsa vad bilden säger oss, utan hur den gör det. För kunna analysera en bild definierar 

Barthes tre meddelanden i bilden: 1) Det lingvistiska meddelandet,26 2) Det symboliska 

meddelandet, alltså det meddelandet som är kodat, som Barthes kallar ”den konnoterade 

                                                 

23 Anja Hirdman, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, (diss.) 

Stockholm: Atlas förlag 2001. 

24 Hirdman 2001, s. 8. 

25 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. 

New York: Oxford UP 1999, s. 833–844. 

26 Roland Barthes, Bildens retorik, Stockholm: Bokförlaget Faethon 2016, s. 29. 
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bilden”,27 och 3) det icke-kodade bokstavliga meddelandet, som han kallar ”den denoterade 

bilden”.28 Dessa tre meddelanden är det som utgör bildreklamens sammantagna funktion.29 Det 

som avses är alltså hur det som vi explicit ser i bilden innan vi gjort vår egen tolkning– 

denotationen, blandas samman med vår socialt och kulturellt betingade tolkning– 

konnotationen. Viktigt för Barthes är att förstå förbindelsen mellan de tre meddelandena för att 

utläsa hela bildens argumentation. I min analys kommer Barthes teori att vara viktig när jag ska 

utläsa bildens meddelanden. Det är i det konnoterade meddelandet som genus konstrueras 

baserat på vilka sociala och kulturella tolkningar som auditoriet gör. Därför kommer 

avkodningen av det konnoterade meddelandet kunna säga mig något om både hur genus 

konstrueras i bilden, samt vilket auditorium bilden riktar sig till.  

 Även i Det ljusa rummet (1986) uttrycker Barthes sina tankar om fotografiet och dess 

förmåga att fånga betraktarens intresse. Där behandlas vikten av att ta hänsyn till betraktarens 

personliga erfarenheter som han menar präglar konnotationen och betraktarens intryck av 

bilden.30 Bildens tecken kommer alltid att filtreras genom betraktarens personliga erfarenheter.  

 Barthes menar även att texten får en stor betydelse då den dirigerar mottagaren bland 

bildens olika meddelanden och att avsändaren på så vis kan, på ett mer kontrollerat sätt, styra 

mottagaren mot en i förväg bestämd betydelse. Texten får då en förklarande funktion i bilderna 

och förankrar bildens symboliska meddelande. Ett reklammeddelande har ett specifikt syfte och 

Barthes förklarar här hur bilden är uppbyggd i överensstämmelse med avsändarens avsikt.31 

Denna aspekt kommer jag att ta hänsyn till i min analys över hur texten i bilderna talar till den 

tilltänkta publiken.  

 I mitt urval av bilder förekommer text endast i en av dem. Däremot förekommer text 

i form av parfymens namn i samtliga bilder och jag kommer därför att analysera textens 

funktion i båda bilderna och därefter jämföra hur argumentationen förändras i den bild som har 

utförligare text, jämfört med bilden utan.  

 Det konnoterade meddelandet ska jag alltså knyta samman med Chaïm Perelmans 

teori om auditoriet,32 och hur auditoriet uppfattar det konnoterade meddelandet. För att 

analysera vilka bilder som riktar sig till vilken publik behöver jag, efter att ha avkodat bilderna, 

se vilka argument (koder) som är anpassade till vilket auditorium.  

                                                 
27 Ibid., s. 58. 
28 Ibid., s. 45. 
29 Ibid., s. 36. 
30 Roland Barthes, Det ljusa rummet: tankar om fotografiet, Stockholm: Alfabeta 1986. 
31 Barthes 2016, s. 42. 
32 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2004. 
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 Barthes öppnade upp för ett nytt förhållningssätt med sin analysmodell där målet var 

att tydligare förstå och granska samtiden, vilket går i linje med min motivation för att undersöka 

reklambilder. Genom att utgå från Barthes tre meddelanden i bilden vill jag därför, tillsammans 

med Perelmans auditoriebegrepp och mot bakgrund av genusteori, försöka förstå hur genus 

framställs i bilderna.  

Perelmans teori om det universella auditoriet bygger på hans nya syn på retoriken 

där han omformar talets tre områden, talet, talaren och publiken, vilka tidigare varit baserade 

på den antika retoriken. Det Perleman gör i Retorikens Imperium (2004) är att bredda begreppet 

retorik genom en kompletterande uppfattning om talaren, publiken och talet. Jag kommer att 

fokusera på Perelmans uppfattning om publiken i min analys genom att utläsa vilket auditorium 

reklambilderna riktar sig till. Perelmans auditoriebegrepp innebär att varje tal – eller bild i min 

analys – alltid riktar sig till ett auditorium. Hans universella auditoriebegrepp syftar till talarens 

föreställning om den publik talaren riktar sig till och inte den faktiska publiken. För Perelman 

är det viktigare att undersöka den föreställda publiken, då den styr talarens sätt att argumentera: 

”En text bestäms alltid medvetet eller omedvetet av de som den gör anspråk på att rikta sig 

till”.33 

Men auditoriet för Perelman är mer än den föreställda publiken, eftersom det ofta 

finns andra i publiken än dem som talaren åsyftar. Därför finns det olika auditorier som talaren 

måste förhålla sig till, då publiken är mer än bara en publik, den är också en upprätthållare av 

doxa.34 Auditoriet går främst att utläsa genom hur argumenten är uppbyggda av talaren. Om 

talarens argument framstår som riktade till en grupp med specifika intressen är auditoriet 

specifikt.35 Men om argumenten tycks göra anspråk på gälla för alla, överallt – till exempel 

vetenskaplig forskning eller filosofi, riktar sig talaren till det universella auditoriet. De 

argument som riktar sig till det universella auditoriet blir på så sätt argument som talaren anser 

borde kunna övertyga varje förnuftig människa.36 Med hjälp av Perelmans auditoriebegrepp 

kommer jag att försöka kartlägga de tilltänkta publikerna, alltså auditorierna, i de olika 

reklambilderna. Därefter ämnar jag utläsa vad auditorierna säger om bildernas argumentation, 

samt hur argumentationen skiljer sig.  

                                                 
33 Perelman 2004, s. 9. 
34 Doxa innebär den allmänna uppfattningen.  
35 Ibid,. s. 4–44. 
36 Ibid., s. 11. 
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1.5.2 Genusteorier  

För att undersöka hur genus framställs i reklambilder är det av vikt att belysa teorier för hur 

genus konstrueras, samt hur femininitet har uppkommit historiskt. Nedan kommer jag kort att 

presentera de genusvetenskapliga ingångar som senare kommer att användas som teoretisk 

bakgrund för min analys.  

I Feminism (2014) skriver genusvetaren Lena Gemzöe om feminism ur ett 

historiskt perspektiv.37 I avsnittet ”Könets natur– postmodernt genus” tar hon upp bland annat 

Judith Butlers syn på skapandet av genus vilket blir väsentligt för min frågeställning om hur 

genus konstrueras.38 

Den postmodernistiska synen på människans natur innefattar bland annat tanken 

om könens natur som socialt konstruerat. Judith Butler är en av de som anser att genus skapas 

i ett socialt och historiskt sammanhang. Butler framhäver att konstruktionen av manligt och 

kvinnligt upprätthålls av idén om ett ”naturligt” sexuellt heterosexuellt begär. Detta utgör den 

heterosexuella matrisen, som Butler kallar den måttstock som präglar hela vår kultur.39 Den 

heterosexuella matrisen är det som styr definitionen av vad som är socialt godkänt. Begreppet 

performativitet använder Butler för att beteckna att genus inte hänger samman med 

manlighet/kvinnlighet utan är något som vi iscensätter genom handlingar och tal. Vårt 

upprepande av handlingar och tal är det som upprätthåller och skapar våra genusidentiteter.40 

I Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön (2000) skriver Beverley 

Skeggs om hur femininitet skapas och om vilken roll kvinnors utseende har i detta avseende.41 

I avsnittet ”Ambivalenta feminister” diskuterar Skeggs bland annat hur veckotidningar och 

annonser utgör ett betydande och omfattande forum där traditionell femininitet presenteras. 

Hon menar att en viss stil och utseende är något som kan skapa kulturellt kapital och att målet 

med femininitet ofta är att vinna kulturellt godkännande. Vidare förklarar Skeggs att kvinnor 

inte är feminina i brist på alternativ utan att femininiteten i själva verket är omsorgsfullt 

konstruerad. Hon beskriver femininitet som en konstruktion som tar sig uttryck i både utseende 

och sätt att uppföra sig.42 Skeggs pekar även på att femininiteten skapar en ”brakänsla” inför 

kroppen, livet och jaget, som presenteras som en sorts självförtroende. Utseende och femininitet 

                                                 
37 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda Förlag 2014. 
38 Gemzöe 2014, s. 140. 
39 Judith Butler, Gender Trouble, New York/ London: Routledge 1990, s. 134–141. 
40 Ibid.  
41 Beverly Skeggs, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Göteborg: Daidalos, 2000 s. 166. 
42 Skeggs 2000, s. 172. 
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illustreras i tidningar genom att kvinnor tilltalas som om de var ”fria” att konstruera sig själva. 

Detta gör att kvinnor upplever att de beter sig på vissa sätt på grund av ett fritt val.43   

Det finns en fin gräns mellan femininitet och sexualitet, poängterar Skeggs, där 

femininitet är det som eftersträvas, medan att uppfattas som sexuell inte bidrar till 

respektabilitet. För att uppfattas som respektabel, menar hon, måste kvinnor ofta frånsäga sig 

det sexuella och framföra ett feminint utseende och beteende.44 

Vilken femininitet det är som presenteras i reklambilderna och hur det relaterar 

till kvinnans utseende är två aspekter som rör min frågeställning kring skapandet av genus i 

bilderna. Jag kommer även att inkludera Skeggs diskussion kring sexualitet/ femininitet i mitt 

jämförande av bilder, för att se vad dessa aspekter säger om framställningen av genus, samt om 

sexualitet/femininitet kan användas som argument för olika auditorier.  

Som jag nämnt i min forskningsöversikt kommer Laura Mulveys teori om the 

male gaze att vara till stor användning för utläsandet av blickar i bilden. The male gaze har 

beskrivits i många böcker om visuell retorik, tillexempel i Yvonne Eriksson och Anette 

Göthlunds Möten med bilder: att tolka visuella uttryck (2012).45 Inom genusforskning handlar 

the male gaze, som Eriksson och Göthlund beskriver, om den könade, objektifierade blicken 

som skapar makt. Teorin grundas i att betraktaren av bilden alltid intar en manlig position i sin 

läsning av bilden. Därmed blir kvinnan i bilden ett objekt för den manliga blicken.46 Detta kan 

exemplifieras genom att kvinnan avbildas blundandes, eller med blicken riktad nedåt, eller 

bortvänd. Det gör att kvinnan blir mer tillgänglig för betraktarens blick.47 Blickar och 

betraktandet är kodade av könstillhörighet som kan utläsas genom att studera hur män och 

kvinnor tittar på varandra, menar Mulvey. Mulvey anser att det genom blickar även går att 

utläsa, likt Hirdman gör i sin avhandling, hur blickarna och deras genuspositioner tilltalar 

publiken.48 

En av mina reklambilder porträtterar flera män och en kvinna. I bilden utgör 

männens blickar en stor del av bilden och blir därför väsentliga för analysen. Jag kommer i den 

delen applicera Mulveys teori om the male gaze på deras blickar, både i männens förhållande 

till kvinnan, samt vad det kan säga om den tilltänkta publiken. I min andra bildanalys kommer 

teorin att appliceras på betraktarens blick och dess påverkan.  

                                                 
43 Ibid., s. 172–173. 
44 Ibid., s. 161. 
45 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, Lund: Studentlitteratur 

2012. 
46 Eriksson, Göthlund 2012, s. 66. 
47 Ibid., s. 68.  
48 Ibid., s. 69. 
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Min metod för att undersöka reklambilderna är att göra en jämförande semiotisk 

bildanalys. Jag kommer först att analysera bilderna med bakgrund av Barthes bildanalys och 

sedan Perelmans auditoriebegrepp. Hela tiden kommer jag att utföra analysen med bakgrund 

av genusteorierna för att försöka urskilja hur genus framställs i bilderna. Först kommer jag att 

analysera bilderna var för sig, för att sedan avsluta med en jämförande diskussion av dem. I 

denna ordning kommer också uppsatsen att vara disponerad. Därmed kommer jag att gå över 

till analysen som inleds med en analys av Versaces parfym ”Dylan Blue”.  

 

2. Analys  

2.1 Versace – det denoterade meddelandet 

Jag kommer nedan att analyserna bilderna var för sig först på en denotativ, beskrivande nivå, 

för att sedan avläsa bildens konnotativa meddelanden. Jag kommer alltså först att analysera 

bilderna mot Barthes teori för bildanalys, sedan mot Perelmans auditoriebegrepp och 

avslutningsvis föra en jämförande diskussion bilderna emellan.  

Reklambilden för ”Dylan Blue” är publicerad i Elle och Plaza kvinna. I båda 

tidningarna upptar den en helsida. I bilden syns fem män och en kvinna. De fem männen är alla 

klädda i likadana svarta kostymer, svart skjorta och svart slips. Kvinnan, som är modellen 

Faretta Radic, har mörkt långt hår och är klädd i en kort klänning med paljetter. Hon har höga 

klackskor som är snörade en bit upp på vaden. Det är märkbart att de alla är finklädda.  

Tre av männen står placerade i rad bakom kvinnan och de har ett starkt ljus i 

ansiktet. Mannen som står rakt bakom kvinnan har en skugga i ansiktet, troligtvis för att kvinnan 

står framför honom och hans vänstra hand är på väg upp mot hans ansikte. De andra två männen 

står placerade lite till höger, längre bort från kvinnan. Bilden är tagen rakt framifrån och nästan 

alla kroppar syns i helbild. Delar av två av männens ena armar är beskurna ur bild samt en 

kropp som tycks vara helt täckt av kvinnan. Kroppen syns endast genom en fot som sticker 

fram bakom kvinnan och en liten del av den mörka klädsel som skymtas till vänster om kvinnan. 

Det är inte säkert att det är en man men personen tycks vara iklädd samma skor och kavaj som 

de andra männen. Kvinnan är placerad nästan helt centrerad i bild. 

Fokus är mest riktat på kvinnan eftersom hon står längst fram, men även de tre 

männen till höger är fokuserade med lite högre skärpa än de längre bak, till vänster. Alla 

männens blickar är riktade åt samma håll, rakt fram åt det håll de står vridna åt. Mannen som 

har en skugga i ansiktet står även han vriden i samma riktning, men hans ögon är stängda, eller 

håller på att stängas. De har alla ett seriöst uttryck i ansiktet med munnarna stängda. Kvinnans 
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blick är däremot riktad rakt fram in i kameran. Även hon har en seriös min och hennes mun är 

lite öppen.  

 Avståndet till motivet är medeldistans då miljö och person upptar lika mycket 

plats i bilden.49 Bakgrunden utgörs främst av grå asfalt och bakom människorna skymtas 

troligtvis en byggnad men det går inte riktigt att utläsa då skärpan endast ligger på människorna 

i bilden. Bilden är svartvit och den enda färg som syns är den på parfymflaskan, som är inklippt 

i bilden och går i blått och guld. Runtom flaskan är det ett ljust sken. Längst ner på bilden står 

det i vitt ”VERSACE, pour femme, DYLAN BLUE”.  

 

2.2 Versace – det konnoterade meddelandet  

2.2.1 Blickar 

I diskussioner kring blickar i bild talas det ofta om voyeurism och narcissism som beskriver 

betraktarens roll i bilden. Ett voyeuristisk betraktande innebär att personen i bilden görs till ett 

objekt som undersöks och granskas av betraktaren. Ur ett narcissistiskt seende skapas istället 

en närhet och en identifikation mellan betraktaren och personen i bilden. Bilder kan inte 

innefatta ett verkligt ömsesidigt betraktande vilket gör att alla blickar kan tolkas som 

voyeuristiska.50 Denna läsning är förankrad i den cementerade definitionen av att femininitet 

grundar sig i förmågan att framkalla begär och åtråvärdhet,51 som jag senare kommer att 

återkomma till.  

 Den direkta ögonkontakten, som kvinnan i bilden förmedlar till betraktaren, är 

omdiskuterad.52 Av vissa betraktas en mötande blick som en indikation på ett jämställt 

förhållande.53 Andra, till exempel Lutz och Collins som tidigare nämnts, anser att personen i 

bilden blir ännu mer utlämnad åt en granskande blick då den implicerar en voyeurism, alltså att 

den porträtterade personen ger sitt medgivande till att bli betraktad. Lutz & Collins studie visade 

bland annat att kvinnor oftare än män tittade in i kameran, samt att detta även gäller personer 

som klassades som ”svaga” och med lägre kulturell status. De personer i bilder som är riktade 

mot kameran blir för betraktaren lättare att granska och ger betraktaren möjlighet att också 

undersöka ögonen, som anses vara den delen på människan som avslöjar känslor.54 I den här 

                                                 
49 Hirdman 2001, s. 48. 
50 Se t.ex. Annette Kuhn, The Power of Image. Essays on Representation and Sexuality. London: Routledge 

1985, s. 28. 
51 Skeggs 2000, s. 178–181.  
52 Denna diskussion behandlas bl a. i A. Hirdman 2001, s. 52. 
53 T.ex. Kuhn 1985, s. 28. 
54 Lutz & Collins 1993, s. 197–200. 
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bilden blir det tydligt att blicken skiljer kvinnan från männen. Hon tittar rakt in i kameran medan 

männen ser bort. Betraktaren blir genom detta inte osynlig, utan synad av kvinnans mötande 

blick.55 En mötande blick kan implicera en öppen voyeurism,56 som i denna bild kan tolkas som 

att kvinnan ger sitt medgivande till att bli betraktad, kanske för att skapa närhet till betraktaren.  

 Ansiktsuttrycket blir ur detta perspektiv väldigt centralt. Det kan upplevas som 

hårt eller argt. I och med att kvinnan inte riktar sin blick mot någon av männen utan in i 

kameran, mot betraktaren, så ges inte intrycket av att hon känner sig hotad av männen, eller ens 

lägger särskilt stor vikt vid dem. Detta intryck stärks även av att hon skuggar en av männen 

som är placerad bakom henne.  

Ljuset, som tycks vara solljus men som även skulle kunna tolkas som rampljus, 

är alltså mer riktat mot henne än på männen. Ett hårt ljus med tydliga skuggor förmedlar ofta 

en dramatisk stämning i bilder.57 Skuggan lägger sig mitt i ansiktet på mannen och detta tycks 

störa honom då hans vänstra hand är på väg upp mot ansiktet. Handen tyder på att skuggan stör 

honom. Mannen blundar, eller är på väg att blunda, vilket inte ser ut som en medveten handling, 

utan mer som en förlust av kontroll. Som Mulvey beskriver det skapas mäns makt genom deras 

seende som, i motsats till kvinnans, är aktivt.58 Här är kvinnan den som fått honom att mista 

kontrollen och blicken, vilket implicerar hennes maktövertag. Binds det perspektivet samman 

med det faktum att hon står framför männen stärks intrycket av att det är hon som leder dem.  

En bortvänd blick, såsom samtliga av männen förutom en har, kan uppfattas som 

att personen är ”upptagen” och den tillskrivs ofta män eller grupper ur den samhälleliga eliten.59 

Männen ses som ointresserade eller för upptagna för att rikta blicken mot kameran, vilket även 

kan indikera att de har en uppgift, eller ett mål de är på väg emot.60 Bilden ser ut att vara tagen 

i en rörelse och eftersom samtliga av männen är riktade åt samma håll ges intrycket av att de 

ska någonstans. Deras bortvända blickar gör även att de inte uppfattas som inbjudande, utan 

snarare att de ger ett hotfullt intryck. Bidragande till det hotfulla intrycket kan även vara 

mängden män i förhållande till den enda kvinnan. Även det faktum att männen står samlade 

bredvid varandra och att kvinnan står ensam, påverkar känslan av bilden. Här blir dock 

kvinnans uttryck avgörande för tolkningen av bilden. Hennes mötande blick förmedlar snarare 

                                                 
55 Kuhn 1985, s. 28. 
56 Kuhn 1985, s. 28–30. 
57 Bo Bergström, Reklam, strategiskt och kreativt, Stockholm: Carlsson 2014, s.137. 
58 Mulvey 1999, s. 838–840. 
59 Hirdman 2001, s. 49. 
60 Ibid., s. 51.  
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pondus och att hon vill bli sedd tillsammans med männen, snarare än att hon känner sig hotad 

av dem.  

Blickarna i den här bilden öppnar även upp för frågan om vem i bilden som står i 

fokus och varför. Genusskillnader i blickar brukar ofta analyseras genom hur män och kvinnor 

ser på varandra,61 men det centrala i den här bilden blir snarare att de inte ser på varandra. 

Männen tycks vara helt obrydda om kvinnan och ingen av dem riktar sin blick mot henne. 

Mannen längst till höger om henne tycks nästan se över henne, vilket indikerar att han är högst 

medveten om att hon står där, men väljer att inte se på henne. Denna aspekt kommer jag att 

återkomma till i ett senare kapitel. 

Skeggs diskuterar femininitet i motsats till sexualitet som grund för 

respektabilitet.62 Det är tydligt att kvinnan i den här bilden har klätt upp sig. Klänningen som 

hon bär är mycket iögonfallande, vilket kan indikera att hon vill bli sedd, inte nödvändigtvis av 

männen utan det kan även vara av betraktaren. Skeggs menar att det att som kvinna uppfattas 

som sexuell inte bidrar till respektabilitet.63 I den här bilden ges inte kvinnan någon 

uppmärksamhet av männen, men i och med att samtliga män är placerade bakom henne är hon 

omedveten om att de inte gör det. Hennes fokus tycks dock inte ligga på männen utan främst 

på betraktaren. Att hon är omringad av män skapar likväl en bild av att hon är en kvinna som 

attraherar män, vilket går i linje med den heterosexuella matrisen och femininitetens mål.64  

 Som diskuterats innan utgår Mulveys teori från att kvinnan har ett passivt seende 

medan mannens blick är aktiv.65 I den här bilden infrias inte den teorin fullständigt då en av 

männens ögon är slutna och en mans knappt syns och de blir därmed passiva och mer 

tillgängliga för mottagaren att betrakta. Som nämns tidigare grundas femininitet i förmågan att 

framkalla begär, vilket explicit inte blir tydligt genom männens blickar. Däremot bidrar antalet 

män som är placerade bakom kvinnan till uppfattningen om att hon väcker ett manligt begär.  

   

2.2.2 Bildens symbolik 

Det första meddelandet som bilden uttrycker är lingvistiskt. Meddelandet förmedlas genom det 

franska språket. Texten ”Versace” förmedlar inte endast varumärkesnamnet utan även 

meddelandet ”exklusivitet” då märket är förknippat med lyx genom deras långa tradition av att 

                                                 
61 Se till exempel Nancy M. Henley, Body Politics, Eaglewood Cliffs: Prentice-Hall 1977. 
62 Skeggs 2000, s. 161. 
63 Ibid., s. 161–168.  
64 Gemzöe 2014, s. 140, Skeggs 2000, s. 178–181.  
65 Mulvey 1999, s. 843. 
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vara ett av de största modehusen. Avgörande för den här uppfattningen är dock att betraktaren 

har vetskap om att Versace är ett exklusivt märke. Därpå följer texten ”Pour Femme, Dylan 

Blue”, som förmedlar vem som meddelandet adresserar samt parfymens namn. Versaces 

tidigare parfymreklamer har inte alltid inkluderat texterna ”pour femme” eller ”pour homme” 

för att beskriva vilket kön parfymen är riktad mot, men i dessa fall har bilderna endast utgjorts 

av kvinnor, samt att parfymflaskan har varit rosa.66 Texten ”pour femme” blir därför ett viktig 

meddelande för avgörandet av auditorium, då majoriteten av människor i bild utgörs av män, 

även då det inte är en herrparfym. Parfymflaskan har även en blå färg, vilket ofta konnoteras 

som maskulin,67 samt namnet ”Dylan Blue” som är ett mansnamn. 

 Namnet ”Dylan Blue” för även med sig associationer till musikern Bob Dylan. 

Dylan har länge varit en frontfigur inom populärmusik och beskrivs ofta som en 

”protestsångare” och en rebell.68 De associationer som namnet Dylan för med sig förenas med 

bilden genom det rebelliska motivet hur en ensam kvinna leder en trupp av män, samt hur 

hennes utseende och hårda uttryck inte går i linje med det feminint normativa utan snarare 

porträtterar en maskulin femininitet. Denna läsning av bilden får en betydelse för hur kvinnan 

kan ses revoltera mot könsnormer och hur männen bakom henne följer henne i ett uppror mot 

de rådande normerna. Samtidigt bibehåller både männen och kvinnan däremot normerna genom 

deras traditionellt maskulina och feminina kläder. Kvinnan kan därför uppfattas därför som 

rebellisk och självständig. Även om bilden bibehåller genusordningen i vissa avseenden så blir 

den rebellisk mot tidigare kvinnobilder som brukar porträtteras i reklambilder. Det språkliga 

meddelandet förmedlar således både exklusivitet, maskulinitet och en rebellisk anda. 

 Den rena bildens tecken förmedlar liknande meddelanden. Den svartvita färgen 

bidrar till en seriositet och ger även den en känsla av exklusivitet, då svartvita bilder ofta 

symboliserar elegans och stilfullhet.69 Människornas eleganta kläder samt parfymens utseende, 

det upplysta skenet runt flaskan och dess guldiga detaljer går även dem i linje med detta 

meddelande. Människornas uttryck är bestämt och indikerar självförtroende, vilket förmedlar 

ett meddelande om ”pondus”.  

Kvinnan är märkbart smal och hennes långa ben drar åt sig uppmärksamhet i den 

korta klänningen. Kvinnan och männen upplevs som eleganta i kostym, klackskor och 

skimrande klänning. Deras kläder konnoteras som manliga, respektive kvinnliga. 

                                                 
66 Se t.ex. parfymen ”Versace, Bright Crystal” från 2006. 
67 Fanny Ambjörnsson, Rosa – Den farliga färgen, Stockholm: Ordfront 2011, s. 10. 
68 Nationalencyklopedin, Bob Dylan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bob-dylan (2019-05-23). 
69 Bergström 2014, s. 182. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bob-dylan
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Kvinnokroppen och dess ideala utseende betraktas, som Skeggs visar i sin undersökning, som 

ett slags kulturellt kapital. 70 Kroppens utseende och kläder visar inte endast olika typer av 

femininitet utan kan även uttrycka klass. Kroppens utformning uttrycker hur den behandlas och 

sköts om. En kropp som ger intrycket av att vara välmående och omskött visar att den ges 

omsorg både för sin egen skull, men även för andras. En kvinnokropp som både tas om hand, 

sminkas och är uppklädd skapar en bild av en respektabel kropp som tillhör en högre åtråvärd 

klass.71 Både männen och kvinnans kroppar går i linje med det ideala utseendet som blir 

omhändertaget och är åtråvärt, vilket även det bidrar till uppfattningen om exklusivitet.  

Bilden konnoterar således en känsla av lyx och klass snarare än sexualitet vilket, 

enligt Skeggs,72 skulle tolkas som att kvinnan framstår som respektabel. Inget i männens 

kroppsspråk tyder på att de åtrår henne, men vetskapen om att de har flockats kring henne bidrar 

ändå till uppfattningen om att kvinnans femininitet lockar till sig män.  

Motsatserna mellan männen och kvinnan som ingår i den heterosexuella matrisen 

förstärks även genom männens och kvinnans kontraster. Kvinnan sticker ut rent klädmässigt 

från männen då hon upplevs som lättklädd i sin korta klänning. Hennes klänning blir dessutom 

en kontrast till männens kläder då hon är ensam om att bära en ljus färg, till skillnad från deras 

mörka, likadana kostymer. Hon är även placerad framför dem och de står nära henne i en tät 

ring. Männen är seriösa och sammanbitna. Att kvinnan står framför männen kan både tolkas 

som att hon leder dem, eller som att hon själv blir ledd av cirkeln med män.  

 Att hon täcker en av, vad som antas vara en mans, hela kropp blir talande för vad 

som är i fokus i bilden. Den mannen får inte ens visa sitt ansikte i bild utan det är endast en del 

av hans siluett som syns. Det inger en bild av att männen är utfyllnad, att de ska vara många 

men inte behöver synas helt, vilket således förstärker känslan av att de står bakom henne för att 

hon ska hamna i fokus. Även deras enhetliga klädsel framhäver detta. Kvinnan uppfattas som 

så viktig att det inte gör något att hon täcker delar av männen. Männens antal och placering 

skulle därför kunna tydliggöra kvinnans uttryck och meddelandet ”pondus” som förmedlas, 

alltså att männens uppvisande blir en bidragande faktor till kvinnans uttryck av självförtroende. 

 Det ljusa skenet som omger flaskan konnoterar att den ska framhävas. Ett 

liknande sken skapas även i kvinnans klänning. Skenet kan därför symbolisera att det viktigaste 

i bilden markerats, eller att de delar som är upplysta är de som ska framkalla ett begär hos 

betraktaren.  

                                                 
70 Skeggs 2000, s. 135 
71 Ibid., s. 135–136. 
72 Ibid., s. 161.  
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2.2.3 Auditoriet  

Blickarna i bilden blir en viktig aspekt även för bestämmandet av auditoriet. Eftersom det är en 

kvinnoparfym som adresseras i kvinnotidningar så antas parfymen rikta sig till kvinnor. Som 

nämnts tidigare kan en mötande blick skapa en samhörighet med betraktaren i och med att 

personen ger sitt medgivande till att bli betraktad.73 Bilden ska adressera en kvinnlig publik och 

det går i linje med att det endast är kvinnan som har en mötande blick.  

Genom annonser där femininitet porträtteras tränas kvinnor att se sig själva bli 

betraktade. Det resulterar i att de ser sig själva utifrån en maskulin blick, vilket påverkar hur 

kvinnor ser på sig själva. Det maskulina seendet gör att kvinnan i sin tur ser, både sig själv och 

andra kvinnor, som objekt, som vill bli betraktade.74 Detta innebär, menar jag, inte 

nödvändigtvis att auditoriet behöver identifiera sig med kvinnan i bilden, utan snarare att bilden 

kan konstruera en tanke hos auditoriet om hur de själva vill bli betraktade, eller inte bli 

betraktade.   

Enligt Mulveys teori om the male gaze blir kvinnan alltid ett objekt för den 

manliga blicken då betraktaren av bilden alltid intar en manlig position i sin läsning av bilden.75 

Kvinnan låter sig på så vis bli ”tittad på” och har därför ofta inte blicken rakt fram. I den här 

bilden är det snarare tvärtom männen som låter sig bli tittade på. Den seendeposition publiken 

tilldelas är dels den narcissistiska igenkänning som kvinnans mötande blick öppnar upp för, 

men den kombineras även med det undersökande seendet, den voyeuristiska blicken. 

Femininitet grundas främst i att bli accepterad av samhällets normer och att bli respektabel och 

den är beroende av andras bekräftelse.76 Traditionen om män som betraktare och kvinnor som 

betraktade skapar den maskulina blick som kvinnor applicerar när de tittar på andra kvinnor 

och formar således kvinnors blickar på sig själva. Därför är den porträtterade kvinnan alltid i 

behov av betraktarens reaktion för att komplettera sitt syfte – det är i auditoriets blick som 

hennes ideala femininitet väcker ett varubegär.  

Relationen som tilltalet i bilden skapar hos dess auditorium blir väsentligt för hur 

idéer om genus uttrycks. Homosocialitet är ett begrepp som förklarar de band män och kvinnor 

känner till andra av samma kön. Kvinnlig homosocialitet är skapad ur föreställningar om 

femininitet och de normer som finns i samhället.77 Det är alltså i tilltalet till publiken som bilden 

av genus framställs för att i bilden skapa gemensamma egenskaper baserade på idéer om vad 

                                                 
73 Lutz & Collins 1993, s. 197–200. 
74 Mulvey 1999, s. 837–840. 
75 Mulvey 1999, s. 837–838. 
76 Skeggs 2000, s. 172. 
77 Begreppet används av bl a Janice Winship (1987, s. 66–67), K. Loretta Woolsey (1987, s. 116–117). 
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könen innebär. I den här bilden talar kvinnans mötande blick till auditoriet, som förmodas vara 

kvinnligt och kan genom detta skapa igenkänning, möjligtvis genom att betraktaren kan relatera 

till situationen att vara ensam omringad av män.  

Reklambilden visar vad auditoriet ska begära och vilken typ av kvinnlighet som 

förmodas attrahera män, då hon står omringad av dem, även om det är svårt att tyda om det är 

på ett negativt eller positivt sätt. Det är en idealbild av både männen och kvinnan som 

porträtteras och de uttrycker alla en självsäkerhet, som förstås vara det begärliga för auditoriet. 

Kvinnans uttryck utstrålar inte en traditionell femininitet som är inbjudande, trånande eller 

mjuk, vilka är uttryck som kvinnor ofta porträtteras med.78 Hennes uttryck liknar snarare 

männens. Hon har hårda, raka ansiktsdrag och bär inget märkbart smink. Hon har samma pose 

som männen men har långt hår, klänning och klackskor som ändå representerar en traditionell 

femininitet. Vad som är intressant är att både kvinnan och männen tycks vara ointresserade av 

varandra och inte interagerar med varandra på något vis, vilket gör att kontrasterna i bilden får 

stort utrymme. Kontrasten mellan maskulint och feminint, färg och avsaknad av färg och avklätt 

och påklätt talar till ett mer normbrytande och modigt auditorium, vars ålder förmodas 

samstämma med kvinnan i bilden. Bilden talar alltså till ett kvinnligt auditorium och vill inge 

en känsla av pondus som auditoriet vill identifiera sig med.  

 

2.3 Miss Dior – det denoterade meddelandet  

Reklambilden för ”Miss Dior” är publicerad i både Elle, Femina och Damernas Värld. I 

samtliga tidningar upptas bilden av två sidor. I bild syns en kvinna med mörkt hår. Att kvinnan 

är den kända skådespelerskan Natalie Portman är en faktor som jag, vilket motiverats tidigare, 

inte kommer att behandla och jag kommer vidare därför inte att nämna henne vid namn utan 

endast referera till henne som ”kvinnan”. Kvinnan halvligger på ett golv och hennes kropp är 

naken förutom de delar som täcks av ett vitt tyg med broderade detaljer i färgglada färger som 

kvinnan håller upp med sin högra hand. Tyget trycks mot kvinnans bröst med en öppen 

handflata. Tyget skulle kunna vara en klänning, men strukturen och även tofsarna i ändarna 

tyder på att det kan vara en matta. Stora delar av hennes kropp täcks inte av tyget. Mellan tyget 

och handen håller kvinnan en parfymflaska. Samma flaska är även inklippt i ett större format 

till vänster i bilden. Kvinnans högra ben ligger naket böjt över tyget. Hennes hår är mörkt och 

oborstat och ligger slängt åt den ena sidan. Bilden är tagen rakt framifrån. Kvinnans kropp går 

som en diagonal linje genom bilden. Nästan hela kvinnans kropp är med i bilden, förutom en 

                                                 
78 Skeggs 2000, s. 163–165. 
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del av hennes hår och en del av fötterna som är beskurna ur bild. Avståndet i bilden är 

medeldistans då miljö och person upptar lika mycket plats i bilden.79  

Ljuset i bilden ser ut att komma från höger sida, då kvinnans vänstra del av 

ansiktet är mer belyst än det högra. Högra halvan av ansiktet och delar av hennes kropp hamnar 

därför i skugga, då andra kroppsdelar tycks skymma ljuset. Kvinnan ser ut att sitta på en vit 

matta och väggarna bakom henne är vita och pryds av stuckaturer. I fokus är det som är närmast 

i bilden, alltså parfymen och kvinnan, medan bakgrunden hamnar i oskärpa. Kvinnans blick är 

riktad in i kameran. Hennes mun är lite öppen och ansiktet riktat en aning nedåt, vilket gör att 

hennes blick vinklas uppåt för att kunna se rakt in i kameran. Parfymflaskorna ser ut att vara 

genomskinliga med ett rosa innehåll och pryds av en rosett i silver. Över parfymflaskan står 

texten ”Miss Dior” i snirklig skrivstil och under det ”AND YOU, WHAT WOULD YOU DO 

FOR LOVE?” i ett annat typsnitt.  

 

2.4 Miss Dior – det konnoterade meddelandet  

2.4.1 Blickar  

Som diskuterats i tidigare bildexempel talar man i studier av bilder i termer av voyeuristiska 

eller narcissistiska blickar. Kvinnans blick i denna bild är bemötande, vilket skapar en närhet 

och identifikation till betraktaren genom en narcissistiskt inbjudande seendeposition, då 

kvinnan tillåter betraktaren att betrakta henne.80 Både hennes mötande och trånande blick, samt 

nakenhet och position indikerar att hon vill bli betraktad. Kvinnans medgivande till att bli 

betraktad skapar en närhet till betraktaren.81 Kvinnan är ensam i bild men bilden präglas ändå 

av en maskulin blick, eller närvaro. Detta kan förklaras genom teorin om the male gaze, som 

jag tidigare redogjort för innebär att betraktaren av bilden alltid intar en manlig position, vilket 

gör att kvinnan i bild blir ett objekt för mannens begär, vilket vidare kommer att vara 

utgångspunkten för följande diskussion av blickar.82  

Avståndet och miljön i bilden blir väsentlig för tolkningen av kvinnans blick. 

Miljön bakom kvinnan ger intrycket av att vara en hemmamiljö, främst genom att kvinnan 

halvligger på ett golv täckt av en stor mjuk matta. Kvinnans avklädda kropp talar för att hon är 

bekväm att vistas i rummet utan kläder, vilket tyder på att rummet skulle kunna vara ett sovrum. 

Dessa faktorer, alltså den nakna huden och miljön indikerar ett privat sammanhang. Om 

                                                 
79 Hirdman 2001, s. 48. 
80 Kuhn 1985, s. 28. 
81 Hirdman 2001, s. 51–52. 
82 Mulvey 1999, s. 837–838.  
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kvinnans blick inte hade varit mötande och inbjudande hade bilden kunnat tolkats som 

voyeuristisk, där kvinnan hade blivit ett objekt för betraktaren att undersöka och granska utan 

hennes vetskap.83 I pornografiska bilder används ofta icke-mötande blickar för en högre grad 

av voyeurism då betraktaren får observera personen i bild ifred.84 Här blir istället kvinnans blick 

och positionering avgörande. Kvinnans blick tyder istället på en inbjudan till betraktaren och 

inte att betraktaren ska ”tjuvkika” på henne. Vi kan därför utläsa att blicken kombinerat med 

miljön skapar både en känsla av ett privat sammanhang, samtidigt som det blir en inbjudan, 

vilket får betraktaren att känna sig speciell och skapar en närhet.85  

Kvinnans blick och posering ser tillgjord ut, det ser ut som en position hon inte 

bara har hamnat i, utan är till för att någon ska se henne. Goffman diskuterar hur en kvinnas 

posering med böjda ben kan implicera detta. Han menar att ett böjt ben, så som kvinnans på 

bilden, drar till sig mycket uppmärksamhet då det beter sig på ett dissocierat sätt från resten av 

kroppen. Detta gör att vad som är tänkt att avläsas som en naturlig position inte gör det, utan 

istället förstås som en position som är menad att uppnå något.86 Intryck ges således att hon 

väntar på någon, eller att det finns någon i hennes närhet som inte är synlig för kameran.87  

Bilden inger en känsla av att vara frusen i tid i jämförelse med reklamen för 

”Dylan Blue” som indikerar att människorna i bilden är i rörelse och på väg någonstans. Här 

ligger kvinnan istället stilla i en position som stärker tesen om att kvinnan vill dra åt sig blickar 

och att hon ligger stilla för att kunna göra det.88 

 Enligt Goffman kan en liggande position uttrycka sexuell tillgänglighet och 

adderas det med kvinnans avklädda kropp som endast till viss del är täckt av tyg, stärks 

uppfattningen av en sexuell inbjudan.89 Goffman uttrycker även att en låg positionering och en 

icke utsträckt kropp symboliserar underordning, i jämförelse med den raka utsträckta 

kroppen.90  

Även självberöring ses enligt Goffman som genusbunden och kvinnlig. Kvinnans 

hand som är placerad över hennes bröst gör att det drar till sig fokus.91 Fokus i bilden hamnar 

således på de delar av kvinnan som betingas som feminina, som hennes böjda ben, hennes 

självberörande hand och hennes inbjudande posering. Både hennes liggande position och 

                                                 
83 Kuhn 1985, s. 28. 
84 Ibid., s. 30.  
85 Ibid., s. 28. 
86 Goffman 1979 s. 68. 
87 Hirdman 2001, s. 206. 
88 Ibid.  
89 Goffman 1979, s. 40–41. 
90 Ibid. 
91 Goffman 1979, s. 31 
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hennes väntande indikerar en undergivenhet och att hon med sin kropp ska framkalla begär, 

vilket går i linje med den cementerade definitionen av femininitet och att ses som begärlig.92 

Även aspekten av kvinnan som passiv, väntande, och mannen som är aktiv, iakttagande uppfylls 

här.93 

 

2.4.2 Bildens symbolik  

Det första meddelandet som bilden uttrycker är även i denna bild lingvistiskt. Språket är 

engelska och texten lyder ”Miss Dior” som är namnet på parfymen. Parfymens namn innefattar 

både varumärkesnamnet och tilltalet ”Miss” som konnoterar både kvinnlighet, då det är en 

benämning för kvinnor samt civilstånd. ”Miss” betyder på svenska ”fröken” och används om 

och till ogifta kvinnor.94 Att nästa lingvistiska meddelande är placerat under det första blir 

bidragande till hur vi uppfattar det första meddelandet. ”Miss Dior” följs av texten ”AND YOU, 

WHAT WOULD YOU DO FOR LOVE?”, vilket är en fråga som inleds med ett tilltal som 

riktar sig direkt till betraktaren. Att namnet ”Miss Dior” skrivs ut först kan både göra att 

betraktaren identifierar sig med tilltalet, eller att den tillskriver tilltalet till kvinnan i bilden. Då 

meningen börjar med ett ”AND” ges känslan av att ämnet plötsligt byts, eventuellt från bilden 

till betraktaren – alltså att bilden ska porträttera vad kvinnan, ”Miss Dior”, gör/har gjort för 

kärleken, för att sedan rikta samma fråga till betraktaren. Frågan om vad som kvinnan faktiskt 

har ”gjort för kärleken” lämnas öppen till betraktaren för egen tolkning och detta kommer jag 

sedan att återkomma till.  

Under det lingvistiska meddelandet syns en inklippt bild av parfymflaskan i rosa. 

Färgen sticker ut mot den vita bakgrunden. Den rosa färgen är kvinnligt kodad.95 Fanny 

Ambjörnsson skriver i Rosa – Den farliga färgen (2011) om hur färgen rosa ofta används i 

sammanhang där den upprätthåller genusstrukturer, men även i sammanhang om bland annat 

ålder och klass. Ambjörnsson konstaterar genom flera exempel att rosa är en färg som ofta 

används till mindre barn, men som bör undvikas om man som kvinna vill bli tagen på allvar.96 

Hon skriver vidare att ”Rosa tycks alltså kunna betraktas som en sorts fas, ett mer eller mindre 

ofrånkomligt stopp i utvecklingen mot vuxendom”.97 Tillsammans med benämningen ”Miss 

Dior” förmedlas således uppfattningen om att det är en fas i kvinnans liv, innan hon träder in i 

                                                 
92 Hirdman 2001, s. 246. 
93 Mulvey 1999, s. 843. 
94 Nationalencyklopedin, miss. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miss (2019-05-13). 
95 Ambjörnsson, 2011, s. 9.  
96 Ibid., s. 35. 
97 Ibid., s. 115. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miss
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vuxendomen och giftermålet och att hon därför fortfarande är begärlig och ”fri”. Även detta går 

i linje med den femininitet som porträtteras med kvinnans trånande blick, rufsiga hår och ”lek”98 

med tyget som täcker den nakna kroppen. Den rosa färgen symboliserar även det sublima och 

kopplas ofta samman med symboler som blommor, hjärtan eller som i det här fallet, pärlor på 

tyget och rosett på parfymflaskan. Gemensamt för dessa symboler är att de uppfattas som 

gulliga och söta och relaterar till den feminina utsmyckningen samt sinnlig njutning.99  

 Det leder in på det andra meddelandet, som jag väljer att benämna som ”lockelse”. 

Detta går att utläsa i bilden genom kvinnans posering, avsaknaden av kläder, tilltalet i texten 

och blicken, som alla konnoteras som förföriska. 

Att inga kläder sitter fast på hennes kropp utan endast hålls uppe av hennes hand, 

bidrar till meddelandet lockelse. Släpper kvinnan sin hand så blir hon, vad det ser ut som, naken.  

Kvinnans bröst skyls således av tyget men drar ändå uppmärksamhet till sig genom hennes 

hand och parfymflaskan som hålls över bröstet. Denna position blir en lockelse för betraktaren 

som kan ana vad som finns där under, men markerar även att den inte får se allt. Att kvinnan 

dessutom vidrör sig själv är något som Goffman kallar för ”the feminine touch” och som 

förmedlar att kvinnans egna kropp är en värdefull vara.100 Handen uttrycker ett 

omhändertagande om kroppen som, vilket diskuteras i samband med föregående bild, enligt 

Skeggs ingår i definitionen av en feminin och respektabel kropp.101 

Av tygets bristfälliga täckning av kroppen samt kvinnans medvetet böjda ben och 

blottade höft, förstår vi att tygets funktion är att det är där för att tas av. Av kvinnans nakna ben 

som medvetet är placerat över tyget, istället för under, dras även slutsatsen att tyget inte är 

meningen att täcka kroppen, utan snarare blir en symbol för vad som finns under. Även Barthes 

diskuterar syftet med ”avklädning” i bilder och menar att avsikten inte behöver vara att avslöja 

kroppen, utan istället att visa kvinnans naturliga klädsel, som han menar är nakenheten.102  

För att fortsätta på Barthes teori om kvinnan i sin naturliga klädsel är naturlighet 

något som kvinnan utstrålar med sin nakna hud, rufsiga hår och naturligt sminkade ansikte. 

Som Ambjörnsson diskuterar i sin avhandling I en klass för sig (2004) så är en egenskap som 

betingas som feminin bland annat måttfullhet.103 Även Skeggs tar upp detta och skriver om hur 

                                                 
98 Med ”lek” syftar jag till den handling som utgörs av att kvinnans kläder inte hålls uppe med något annat än 

hennes hand, samt hennes position som framhäver hennes nakenhet.  
99 Ambjörnsson 2011, s. 84. 
100 Goffman 1979, s. 31. 
101 Skeggs 2000, s. 136.  
102 Roland Barthes, Mytologier, Staffanstorp: Cavefors 1969, s. 154–155.  
103 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, (diss.) 2004, 

Ordfront: Stockholm 2010, s. 63. 
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en ”sexuell klädsel är tecknet för den som saknar respektabilitet”,104 samt hur kvinnors mål är 

att bli betraktade med beundran och inte som ”sexobjekt”.105 Kvinnans ”naturlighet” inger ett 

intryck av måttfullhet, men hennes blick och invit uttrycker snarare motsatsen. Detta finner jag 

är även intressant att relatera till Skeggs definition om motsatsparet sexualitet och 

respektabilitet.106  

Jag skulle därför vilja knyta samman denna aspekt med den fråga som tidigare 

lyftes fram i samband med hur texten och bilden avläses tillsammans. Vad har kvinnan i bilden 

”gjort för kärleken”? Som tidigare konstaterats så förmedlar bilden ett meddelande om lockelse 

och bilden präglas av att betraktaren av bilden läser den med en manlig blick. Därigenom 

formas tanken om att kvinnan på något sätt ”offrar sig” för mannen genom att ligga och vänta 

på honom naken på ett golv. Att bli åtrådd samspelar med definitionen av femininitet, men att 

bli sedd som vulgär och sexuell gör det inte.107 För att anknyta till texten i bilden behöver vi 

även uppmärksamma att ordet ”love” används, inte som uttryck för sexualitet, utan istället som 

anspelning på den traditionella kärleken, som någon ”offrar sig” för. Tillsammans med 

benämningen ”Miss Dior” blir budskapet således annorlunda. ”Miss” är den ogifta, möjligen 

yngre, kvinnan som tillsammans med den rosa parfymflaskan inger intrycket av att, som 

Ambjörnsson skriver, inte bli tagen på allvar.108 Utifrån denna läsning av bilden skulle kvinnan 

därmed kunna uppfattas som en älskarinna eller en sexuell frestelse, som i Skeggs definition av 

femininitet, inte skulle klassas som respektabel.  

Avståndet i bilden är medeldistans vilket brukar användas för att tydliggöra 

personliga och sociala relationer.109 Kvinnan ger ett intryck av att vara nära betraktaren, både 

genom det nära avståndet samt genom att hon ser bekväm ut. Även om det finns skuggor i 

bilden så är dessa skuggor inte hårda, vilket visar att det är ett mjukt ljus som används. Det 

mjuka ljuset förmedlar frihet och trygghet i bilden.110 Avståndet gör även att betraktaren får se 

delar av bakgrunden och den mjuka mattan, som implicerar att kvinnan befinner sig i ett 

sovrum. Alla dessa nämnda faktorer bidrar till uppfattningen av att kvinnan känner sig trygg. 

Hon ser inte ut att vara uppe i en rörelse utan inger en känsla av stillhet, som att hon sitter och 

väntar på någon.111 Den vita färgen i bakgrunden står för renhet och ljusare färger brukar 

                                                 
104 Skeggs 2000, s. 168.  
105 Ibid.  
106 Ibid.  
107 Ibid.  
108 Ambjörnsson 2011, s. 35 
109 Bergström 2014, s. 137. 
110 Ibid. 
111 Hirdman 2001, s. 206. 
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associeras med kvinnlighet.112 Väggarnas stuckaturer förmedlar en bild av ett exklusivt rum 

och tygets broderade detaljer i strass likaså. Dessa symboler styrker Diors ethos av exklusivitet, 

som förmedlas genom varumärkesnamnet i bildens lingvistiska meddelande.  

 Som Skeggs poängterar är femininitet alltid knutet till klass.113 Den tidiga 

definitionen av femininitet från 1700-talet var nära besläktad med beskrivningen av överklassen 

och skulle präglas av enkelhet, lugn och luxuös utsmyckning. Den vita medelklassfemininiteten 

definierades som idealet och kodades alltid som respektabel.  114 Med detta som bakgrund förstår 

vi att meddelandet om exklusivitet, som varumärket för med sig, inte bara kan förmedla klass, 

utan även en eftertraktad femininitet. Men som Ambjörnsson uttrycker det i sin avhandling har 

det skett en förändring i den normativa femininiteten från 1700-talet till idag. I vår samtid 

förväntas den ideala kvinnan till större grad vara självständig, även om hon fortfarande är 

underlägsen mannen.115 Kvinnans blick och position utstrålar en självsäkerhet men tillsammans 

med texten förmedlas ändå att hon befinner sig där för någon annans skull.  

 

2.4.3 Auditoriet  

Namnet ”Miss Dior” konnoterar, som nämnts tidigare, både kvinnlighet och civilstånd. Då 

namnet ”Miss Dior” följs av en fråga, som dessutom riktas direkt till betraktaren, kan det 

antingen läsas som att betraktaren tillskrivs tilltalet ”Miss”, eller som att kvinnan i bilden 

tillskrivs tilltalet. Detta medför att även auditoriet relaterar till benämningen ”Miss”. Tilltalet 

”Miss” gör alltså att auditoriet bestäms som kvinnligt samt möjligen även ogift. Som behandlats 

tidigare symboliserar den rosa färgen och namnet på parfymen tillsammans med kvinnans 

uttryck och poserande, en busig ungdomlighet som gör att auditoriet som tilltalas avgränsas till 

lite yngre kvinnor. ”Miss” syftar på den ogifta kvinnan och frågan som ställs om vad betraktaren 

skulle göra för kärleken. 

Man kan av parfymens tilltal och den förklarande texten förstå att det är en parfym 

som riktar sig till kvinnor. Vad som blir intressant är att bilden dels förmedlar en kvinnlighet 

som ska få kvinnor att vilja köpa produkten, dels en kvinnlighet som ska förmodas attrahera 

män. Som Anja Hirdman behandlar i sin avhandling diskuteras erotiserade bilder av män 

                                                 
112 Bergström 2014, s. 182.  
113 Skeggs 2000, s. 158.  
114 Ibid.  

115 Ambjörnsson 2010, s. 63–64. 
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riktade till män ofta i termer av homoerotism.116 När istället erotiserade bilder av kvinnor riktar 

sig till en kvinnlig publik beskrivs det dock inte i dessa termer. Hirdman diskuterar vidare hur 

denna antydan till ett homosexuellt tilltal snarare tycks stärka idén om en feminin heterosexuell 

identitet. Det är inte med en sexuell blick som auditoriet avläser bilden, utan bilden anses 

förmedla en annan typ av tillfredställelse för betraktaren, att själva vilja besitta den femininitet 

som väcker begär.117 

The male gaze får alltså en central roll i bilder på förföriska kvinnor, riktade till 

en kvinnlig publik och likaså i denna bild då auditoriet förmodas se bilden genom en mans ögon 

och utläsa vilken femininitet som attraherar män.118 Detta har tidigare beskrivits som ”the desire 

to desire”, begäret att begäras, som benämns som den femininitet, med inslag av erotik, som 

ska skapa begär både hos mannen och kvinnan.119 Femininitetens mål ur den aspekten är 

förmågan att framkalla ett begär. Den feminina kvinnan presenteras inte endast som ett 

attraherande objekt för männen utan även för kvinnorna, men där för att ”lära ut” och avslöja 

skönheten och lockelsens hemligheter. Tillsammans med den narcissistiska erotiska blick från 

betraktaren skapas femininiteten som förmågan att framkalla begär.120 Då femininitet och 

åtråvärdhet framställs som ett arbete som kvinnor uträttar med sina kroppar,121 hjälper den 

manliga blicken, som det kvinnliga auditoriet lånar, att illustrera den heterosexuella matrisen, 

samt vilken femininitet som attraherar män. 

Den femininitet som kvinnan visar upp i den här reklamen är bilden av den 

begärliga. För auditoriet blir kvinnan någon att imitera.122  Erotiserade bilder riktade till kvinnor 

talar om sexuell makt och kontroll. Då handlar det om oåtkomlighet och inte tillgänglighet, som 

oftast är funktionen när auditoriet består av män. Det som lärs ut till auditoriet genom 

reklambilden är ett kvinnoideal samt kunskap om kvinnans tillgänglighet.123 När detta tilltal i 

bilden används tillsammans med tilltalet i texten ”And you […]” så adresseras auditoriet genom 

ett narcissistiskt tilltal, publiken utlovas att vara de som väcker begär, precis som kvinnan i 

bilden gör. Det som säljs in till auditoriet är den feminina statusen att ses som begärlig.124 

                                                 
116 Hirdman 2001, s. 265. Hirdman hänvisar vidare till Sean Nixon, Hard Looks: Masculinities, Spectartorship 

and Contemporary Consumption, London: UCL Press 1996. 
117 Hirdman 2001, s. 265–266.  
118 Mulvey 1999, s. 837–838. 
119 Mary Ann Doane, The Desire to Desire. Basingstoke: Macmillan, 1988. 
120 Hirdman 2001, s. 212. 
121 Skeggs 2000, s. 135–136. 
122 Hirdman 2001, s. 244. 
123 Kathy Myers, ”Towards a Feminist Erotica”, Gender, Race and Class in Media– A Text-Reader, London: 

Sage Productions 1995 s. 266–267.  
124 Skeggs 2000 s. 178–181, Hirdman 2001, s. 246. 
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Som Julien skriver blir parfymens namn ett sätt att peka ut den tilltänkta publiken 

och hon konstaterar att parfymnamn som är inspirerade av kvinnonamn är vanligt 

förekommande.125 I namnet ”Miss Dior” kan vi se hur parfymnamnet och frågan i texten talar 

till auditoriet genom ett narcissistiskt tilltal som anspelar på igenkänning.126 På så sätt ska 

auditoriet relatera till namnet ”Miss Dior” som både anspelar på civilståndet Miss, samt Dior 

som representerar det exklusiva som varumärkesnamnet för med sig. Kvinnan i bilden är vacker 

och visar upp en kropp som anses som feminin och begärlig, vilket är någon som ska 

symbolisera den kvinna som auditoriet vill identifiera sig med. Hennes femininitet betraktas 

dessutom som traditionell, vilket gör auditoriet bredare. Bildens auditorium utgörs alltså av de 

kvinnor som vill imitera den femininitet och det begär som bilden förmedlar.  

 

3. Sammanfattande diskussion  

I den här uppsatsen har jag granskat och jämfört två samtida parfymreklamer. Mitt övergripande 

syfte har varit att undersöka hur genus framställs och konstrueras i dessa bilder samt att utläsa 

vilket auditorium bilderna riktar sig till. I min undersökning har jag även försökt tolka bildernas 

meddelanden och dess symboler, för att utläsa vilken femininitet som porträtteras i bilderna. 

Min strävan har under arbetes gång även varit att försöka utläsa vilken syn på femininitet som 

dessa bilder svarat mot, för att tolka vilket auditorium som respektive bild riktar sig till. Jag har 

i min analys resonerat kring hur blickar och symboler är med och påverkar uppfattningen av 

bilden samt hur dessa aspekter även förmedlar olika typer av femininitet.  

Under analysens gång har jag kommit fram till flera slutsatser, både om hur 

bilderna skiljer sig från varandra och vad som förenar dem. I avsnittet om bildernas symboler 

har jag upptäckt, genom att undersöka vilket meddelande som parfymflaskorna förmedlar, en 

tydlig markör för en traditionell yngre femininitet hos ”Miss Dior”, som utmärks av den rosa 

parfymflaskan prydd med en rosett, samt det lekfulla uttrycket.127 I jämförelse konnoteras 

”Dylan Blues” blåa parfymflaska som mer maskulin och tilltalet i den bilden präglas inte av en 

lika tydlig femininitet. Även parfymernas namn indikerar dessa skillnader.  

En stor skillnad utgjordes även av antalet män som återfanns i bilderna. 

Utlämnandet av män i bilden för ”Miss Dior” kompenserades dock av den maskulina blick och 

närvaro som bilden präglades av. Femininiteten i ”Miss Dior” utgjordes främst av att bli åtrådd, 
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medan den i ”Dylan Blue” istället utgjordes av självständighet och pondus, som snarare följer 

Ambjörnssons definition av en nutida femininitet,128 än den traditionella synen.129 Dessa 

aspekter tyder på att femininiteten som presenteras i ”Miss Dior” följer en mer traditionell syn 

på femininitet och riktar sig därmed även till en mer traditionell kvinna och auditorium.  

En likhet som återfanns i bilderna var kvinnornas uttryck. I de båda bilderna har 

kvinnornas mötande blickar varit väsentliga för både utläsandet av auditoriet, samt vilken 

femininitet som förmedlas. De mötande blickarna tyder på ett aktivt seende, vilket blir 

gemensamt i bestämmandet av auditorium som baseras på samhörigheten med betraktaren. Mitt 

resultat visar även att det blir väsentligt hur auditoriet läser bilden utifrån hur de själva vill bli 

betraktade. I båda bilderna blir femininiteten förklarad utifrån den manliga blicken, the male 

gaze och hur betraktaren ser på bilden med en mans begärliga ögon. Genomgående för hela 

analysen har varit aspekten om hur kvinnorna fokuserar på att bli åtrådda, som har gått i linje 

med både Butlers teori om den heterosexuella matrisen, samt de konstruktioner av femininitet 

som både Skeggs och Ambjörnsson diskuterar.  

Jag har under analysens gång belyst hur de båda kvinnorna i bilden uppfattas som 

feminina genom sitt utseende, då de båda anses ha ett utseende som blir omhändertaget. De 

anses även som måttliga ur den aspekten att de ser relativt naturliga ut, då de inte är för 

sminkade eller tillgjorda vilket inte konnoteras som respektabelt. Även om bilden för ”Dylan 

Blue” uttrycker mer maskulinitet än ”Miss Dior” så återfinns en femininitet som främst träder 

fram i kontrasterna mellan kvinnan och männen.  

Begreppet klass är även något som har återkommit under analysen. Båda 

bildernas varumärkesnamn förmedlas tydligt i bilden men präglas även genom symboler som 

indikerar lyx. Även detta är en gemensam bidragande faktor till en högre betraktad femininitet 

som de båda bilderna förmedlar.  

Som nämns i mitt inledande citat, samt i min bakgrund, följer parfymreklam ofta 

en stereotyp kvinnobild. Intressant i min analys har varit att se vilka attribut i bilderna som 

följer detta och vilka som går emot. Bilden för ”Dylan Blue” kan ses som normbrytande i sitt 

sätt att inte porträttera kvinnan som begärlig för männen i bild då deras uppmärksamhet inte 

riktas mot henne. Den lockelse som uttrycks i bilden för ”Miss Dior” påminner dock mer om 

kvinnliga parfymreklamer som i urminnes tider har porträtterat liknande stereotyp femininitet. 

De symboler som konnoteras som feminina var i ”Miss Dior” enklare att utläsa, vilket tyder på 

ett mer stereotypt uttryck, jämfört med de symboler som återfinns i ”Dylan Blue”. Likaså är 
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auditoriet inte lika tydligt adresserat i bilden för ”Dylan Blue”, vilket således kan bero på att 

den är mer normbrytande än bilden för ”Miss Dior”.  

Jag har även analyserat femininitet med bakgrund av Skeggs motsatspar 

respektabilitet och sexualitet. Detta har lett till insikten om hur kvinnan i bilden för ”Dylan 

Blue” presenteras som en mer respektabel kvinna, som inte anspelar på några sexuella 

symboler, jämfört med bilden för ”Miss Dior”. Vad jag finner intressant ur detta perspektiv är 

hur jag tidigare i analysen diskuterat hur symbolerna och kvinnan i ”Dylan Blue” konnoteras 

som mer maskulina och vad som i så fall väger tyngst i frågan om femininitet – respektabilitet 

eller feminint kodade symboler? Att maskuliniseringen gör kvinnan mindre sexuellt 

tilldragande och därmed motsägelsefullt nog mer respektabel är ingen enkel fråga utan något 

som behöver ges mer utrymme. Om detta vore en analys med huvudsakligt fokus på genus och 

queer skulle jag ha gått djupare i min diskussion om den maskulinitet som ”Dylan Blue” 

porträtterar, då den även skulle kunna ses som en feminin maskulinitet enligt Judith 

Halberstams mening.130 Bilden för ”Miss Dior” skulle istället kunna appliceras på Ulrika Dahls 

diskussioner om femme, som är den betydligt mer feminint extrema kvinnan.131 

I den fråga jag har drivit återfinns en del av svaret i diskussionen om auditorium, 

där jag finner att vilket auditorium som adresseras beror på vilken kvinna bilderna vill rikta sig 

till. ”Miss Dior” riktar sig mot en mer traditionellt feminin kvinna, medan ”Dylan Blue” riktar 

sig mot en mer normbrytande kvinna. Genom detta kan jag konstatera att det är i tilltalet till 

auditoriet som genus framställs för att bilden ska skapa gemensamma egenskaper och 

identifikation, baserat på auditoriets idéer om vad könen innebär och vad som betraktas som 

åtråvärt. Frågan är dock mer komplicerad än så då faktorer som klass och olika typer av 

femininiteter har en betydande roll.  

Det har varit en oerhört intressant studie att genomföra och skulle jag fördjupa 

den skulle jag vilja inrikta mig på fler riktade begär, samt vilken femininitet som beaktas högts 

och av vilket auditorium, som är frågor som studien har rest. Något som jag i min analys över 

auditoriets blickar på kvinnan även har upptäckt är att forskningen tenderar att göra en 

heteronormativ tolkning. De tenderar att låsa betraktaren, även om hon är en kvinna, i en manlig 

position, med utgångspunkt i Mulveys teori om the male gaze. I den forskning som jag i denna 

undersökning har haft som underlag verkar samtliga följa Mulveys teori och blir således styrda 

av den heterosexuella matrisen. De behandlar därmed inte möjligheten om flerriktadade 
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begärsmöjligheter, utan utgår endast från att kvinnan begär som en man. Jag finner att det hade 

varit intressant att studera kvinnors betraktande av kvinnor ur andra positioner, tillexempel hur 

kvinnor begär kvinnor. Detta har inte omfattats av min uppsats utan är en inriktning som jag 

önskar att vidare forskning kommer behandla. För jag hoppas att jag med min uppsats har 

kunnat visa varför studier av reklambilder behöver fortsätta bedrivas, samt hur konstruktionen 

av genus och femininitet ständigt förändras och hur detta speglas i reklambilder.  
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