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Abstract 
The dead fashion  
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Tove Wall & Sofie Lindmark Lie  
 
The aim of this study was to investigate how commercial images for fashion portraying a 

dead woman would be received by focus groups, in order to bring light to the interpretation of 

the commercials. The method used is a qualitative study using three focus groups consisting 

of three to four people. The groups were gender homogenous, apart from the final group made 

up of two men and one woman. The focus groups were used as a way to highlight 

interpretations and power structures surrounding the discussions. The analyses have been 

done with a basis in discourse theory, gender studies, encoding/decoding as well as earlier 

research within the subject. 

 

The results showed that commercials showing dead women were rejected by other women, 

whilst the men took a more neutral position. All groups could offer some degree of criticism 

toward the images, but there was a clear distinction between them. The results further indicate 

that commercial images such as these might be a contributing factor in maintaining 

patriarchal structures and a continued gender discrimination. 
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Sammanfattning 
Modereklam har länge kritiserats för att producera sexistisk reklam som diskriminerar 

kvinnor. Reklam visar upp stereotyper av hur en kvinna bör vara samt vilka egenskaper och 

attribut hon bör ha. Nästan alltid ska hon vara ung, snygg, smal och flirta med betraktaren av 

bilden. De reklambilder som den här studien belyser visar dock inte endast upp kvinnan i en 

typisk könsstereotypisk position utan de visar även på ett nytt fenomen, där kvinnan kan 

tolkas vara död.  

 

Syftet med studien var att genom en receptionsstudie studera hur modereklambilder som visar 

den döda kvinnan tas emot av fokusgrupper för att sedan analysera vilka läsarpositioner som 

intogs. Grupperna var könshomogena med undantag för den tredje som var en blandad grupp 

med två män och en kvinna.  

 

Receptionsstudien syftar till att få förståelse för hur bilderna tas emot av mottagare. 

Fokusgrupperna gjordes för att finna de tolkningar som görs kring reklambilderna. Med 

utgångspunkt i teorier om diskurs, genus och kodning/avkodning samt tidigare forskning 

inom ämnet har analyser kunnat göras.  

 

Resultatet visar att reklam som porträtterar döda kvinnor förkastas av kvinnor medan män 

intar en mer förhandlande position. Alla grupper kritiserade bilderna någon gång, men det 

finns en tydlig skillnad grupperna emellan. Resultatet indikerar även att den här typen av 

reklambilder kan vara en bidragande faktor i upprätthållandet av patriarkatet och en fortsatt 

könsdiskriminering mot kvinnor. 

 

Nyckelord: Receptionsstudie, modereklam, fokusgrupper, den döda kvinnan, genus, våld, 

sexism, patriarkat, sexobjekt.  
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1. Inledning 
”The death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world.” – 

Edgar Allan Poe, 1846. 
 

När du sitter på tunnelbanan på väg till jobbet, när du åker hiss på väg upp till hotellrummet, 

när du googlar dagens middagsrecept eller till och med när du går för att träffa dina vänner på 

en drink - då finns reklamen där. Överallt. Vare sig vi aktivt letar upp den eller ej, så är den 

konstant där och kommunicerar med oss. Hela tiden. 

 

Att reklamer producerar bilder som anspelar på kvinnan som ett sexuellt objekt har länge varit 

uppmärksammat. Hittills under 2016 är över hälften av anmälningarna som gjorts till 

Reklamombudsmannen gjorda på en könsdiskriminerande prövogrund (RO, 2016). Men när 

kvinnan inte längre bara är ett sexuellt objekt - när hon slutar leva - hur reagerar vi då? Här 

tittar vi närmare på några av de reklambilder som visar den döda kvinnan. Forskning visar att 

våld mot kvinnor är ett allvarligt folkhälsoproblem och att det är ett hot mot mänskliga 

rättigheter (World Health Organization, 2016). Samtidigt menar Stankiewicz & Francine 

Rosselli (2008) att bilder som porträtterar kvinnor som sex- och våldsobjekt i media ökar 

acceptansen av våld mot kvinnor. “Sex säljer” har länge varit ett vedertaget säljbegrepp inom 

reklambranschen. Idag kan vi däremot se en ny dimension av detta när reklam visar upp en 

död kvinna. Detta leder fram till att syftet med denna uppsats är högst relevant då 

representationen av kvinnan är i ständig förändring, men inte nödvändigtvis framåtsträvande - 

och att kvinnan aldrig tycks få vara något annat än ett objekt medan mannen fortsätter inneha 

en subjektsposition. 

 

Allt detta pekar på att ytterligare forskning inom området bör göras för att titta närmare på hur 

män och kvinnor tar emot liknande bilder för att även kunna jämföra deras inställningar med 

varandra. De reklambilder vi använder oss av skiljer sig från tidigare forskning då de bilder 

som används här representerar en död kvinna. Tidigare forskning visar att män och kvinnor 

tenderar att ha olika attityder till bilder som visar kvinnor i våldsutsatta situationer, vilket är 

intressant att bygga vidare på (Andersson et al. 2004), (Capella et. al, 2010). Den här 

forskningen tar sin utgångspunkt ur ett feministiskt perspektiv; att det finns ett patriarkat och 

att makt ska ses diskursivt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att genom en receptionsstudie undersöka hur fokusgrupper tolkar 

modereklambilder som visar en död kvinna samt hur de positionerar sig gentemot bildernas 

budskap. 

 

För att kunna besvara syftet ställs dessa frågeställningar: 

• Vilka budskap finns i bilderna? 

• Hur avkodar deltagarna reklambilderna? 

• Vad kan utläsas från de tolkningar som framkommer? 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas den tidigare forskning som kommer att ligga till grund för studien i 

samband med teorier, som presenteras i ett teorikapitel nedan. Mycket har gjorts inom ämnet 

“kvinnor i reklam” men här presenteras den forskning som är mest relevant för studiens syfte.  

3.1 Stereotyper och kvinnor i reklam 
En reklambilds intention är att påminna konsumenter om deras livsstil och egna erfarenheter 

samt att locka till konsumtion. Det innebär att alla tittar på en bild utifrån sin egen 

världsuppfattning vilket i sin tur innebär att avsändarens avsikt inte spelar någon roll eftersom 

bilden kommer att tolkas utifrån varje individs egna uppfattningar. Detta trots att många 

uppfattningar är generella i samhället (Andersson, Hedelin, Nilsson, Welander, 2004).  

Tidigare forskning visar att bilder som visar kvinnor som vålds- och sexobjekt är en trend. 

Studien Women as sex objects and victims in print advertisements genomfördes 2008 och 

kartlade hur frekvent kvinnor representerades som sexuella våldsobjekt i tidningar i USA. 

Ettusen niohundra åttioåtta reklamer från femtioåtta utvalda tidningar i USA analyserades av 

Julie M. Stankiewicz och Francine Rosselli. Resultatet visade att i de fall där kvinnor visades 

i reklam porträtteras de i över hälften av fallen som sexobjekt. Studien visar även att kvinnor 

porträtteras som våldsobjekt i ca 10% och i de bilderna framkom det att hon i 73% även var 

ett sexobjekt (Stankiewicz & Rosselli, 2008). Detta ger en tydlig indikation på hur 

representationen av kvinnor ser ut i reklamen och det kan sägas vara ett utbrett fenomen att 

porträttera kvinnor i vålds - och sexssituationer samt hur dessa hör ihop.  

Att visa upp bilden av kvinnor som sex- och våldsobjekt kan ses som att reklamen 

reproducerar stereotyper om hur kvinnan bör vara. I sin forskning Female Stereotypes in Print 

Advertising: A Retrospective Analysis sammanställer Yorgos C. Zotos och Eirini Tischla 

(2014) tre sätt att definiera stereotyper utifrån; A) det kan finnas risk för att stereotyper blir 

fördomsfulla genom att ge dåligt omdöme och på så sätt lägger grund till vissa strukturer. B) 

stereotyper kan ge en grupp överdrivna och negativa egenskaper vilket förminskar gruppen. 

C) skapa förenklade tankar och föreställningar vilket i sin tur kan inskränka på sociala 

indelningar (Zotos & Tischla, 2014). Vi kommer inte att definiera vad en stereotyp är däremot 

kommer vi att titta på vilka möjliga effekter stereotyper i media kan ha.  
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Enligt Zotos och Tischla (2014) kan könsrelaterade värden i reklam i samband med 

stereotyper studeras utifrån två infallsvinklar. Reklam kan ses som antingen en spegel av 

samhället eller som en form av samhället. Om man tittar på reklam utifrån spegel-begreppet 

speglar reklamen de värden som redan existerar i ett kulturellt sammanhang. När man tittar på 

reklam som ett formverk ser man det som att människors syn på verkligheten konstrueras 

utifrån de bilder som reklam visar. Som med allt annat finns det gråzoner och Zotos och 

Tischla (2014) menar att sanningen finns i både spegeln och formverket: reklam både speglar 

och bidrar till kulturella sammanhang i samhället (Zotos & Tischla, 2014).   

Tidigare forskning visar att det finns två olika typer av sexism i reklam: fientlig och välvillig. 

Den fientliga sexismen verkar för att tillskriva kvinnor som utmanar mäns makt negativa 

egenskaper. Den välvilliga å sin sida är mer subtil och tillskriver kvinnor egenskaper som till 

exempel värme för att väcka sympati med kvinnan på grund av hennes underlägsenhet (Zotos 

& Tischla, 2014). 

3.2 Effekter av kvinnor som vålds- och sexobjekt i reklam 
Studien Violent advertising in fashion marketing (2004) undersöker hur tre modebilder tas 

emot av konsumenter. Bilderna visar scenarion där antingen våld eller sex förekommer. 

Forskningen undersöker hur respondenter reagerar, tolkar och tar emot våldsam reklam 

(Andersson et al. 2004). Resultatet visade att män tenderade att ha en positivare inställning till 

reklambilderna än vad kvinnorna hade (Andersson et al. 2004). En av reklambilderna som 

presenterades för respondenterna visade en kvinnas rumpa och hur en man håller om henne 

bakifrån medan hon förföriskt tittar rakt in i betraktarens ögon. Reklamen framkallade känslor 

av rädsla, avsky och förtvivlan från de kvinnliga respondenterna. Flera av männen kände 

däremot att bilden visade kärlek, ömhet och glädje (Andersson et al. 2004). Resultaten ger en 

indikation på hur reklam tas emot av konsumenter och hur det kan skilja sig åt mellan män 

och kvinnor. 

I studien The impact of violence against women in advertising (2010) undersöks hur man 

använder sexuellt våld som dragningskraft och hur det påverkar konsumenters attityder och 

intentioner. Resultaten visade att respondenternas inställningar till beteendena i bilderna inte 

påverkades men däremot kunde man se att män generellt hade en positivare inställning till 

bilderna än vad kvinnorna hade (Capella et al. 2010). Resultaten visar även på att den yngre 

delen av respondenterna var mer mottagliga för reklamernas underförstådda mening. Detta 
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visar att ålder och kön kan vara avgörande faktorer för hur bilder med sexuellt våld tas emot 

(Capella et al. 2010). 

Att ålder och kön påverkar hur man tar emot bilder kan återkopplas till Zotos och Tischlas 

(2014) tankar om reklam som en spegel och ett formverk. Ur detta perspektiv kan man också 

se att reklam finns överallt i vår vardag och är nästintill omöjlig att undvika. Här citeras Jean 

Kilbourne när hon drar reklamens påverkan till sin spets.   

Advertisers like to tell parents that they can always turn off the TV to protect their kids from any 

of the negative impact of advertising. This is like telling us that we can protect our children from 

air pollution by making sure they never breathe. Advertising is our environment. We swim in it 

as fish swim in water. We cannot escape it. Unless, of course, we keep our children home from 

school and blindfold them whenever they are outside of the house. And never let them play with 

other children. Even then, advertising’s messages are inside our intimate relationships, our 

homes, our hearts, our heads. (Kilbourne, 1999, s.57-58) 

Jean Kilbourne är bland annat internationellt känd för sitt banbrytande arbete kring 

porträtteringen av kvinnor i reklam. I slutet på 1960-talet började hon fokusera sig på 

kopplingen mellan reklam och hälsoproblem i samhället. I forskningen What else does sex sell 

(2005) skriver Kilbourne att sexuella bilder verkar vara mer extrema och mer perversa nu än 

någonsin tidigare. Enligt Kilbourne kan en  kvinna endast anses vara sexig när hon passar in i 

mallen som ung, smal, renrakad och stylad från topp till tå. I artikeln Jesus is a brand of jeans 

(2006) nämner Kilbourne att vi ständigt är omgivna av reklam och att den är ett hot mot alla 

våra typer av relationer. Vi jämför oss med de personer som visas upp i reklamer och helt 

plötsligt så blir våra egna liv gråa och tråkiga. Sådana bilder skapar inte ett ojämlikt samhälle 

men de normaliserar synen på kvinnan som svag och hjälplös samt mannens ställning som 

överordnad (Tedxtalks, 2014). Jean Kilbourne är främst en stor inspirationskälla för forskarna 

i den här uppsatsen, men många av hennes tankar kring reklam kommer också att influera de 

diskussioner som förs kring uppsatsens ämne.  
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4. Teori 
I detta kapitel följer en redovisning för de teorier samt begrepp som används i studien. 

Genusteorin fungerar överhängande och återkommer genomgående genom hela studien. 

Semiotik, diskurs, kodning/avkodning, intertextualitet och positionering lyfts fram för att 

undersöka hur deltagarna tar emot de tre reklambilderna samt vad som kan utläsas från det.  

 

4.1 Genus       

Begreppet genus började användas på 1970-talet då antropologen Gayle Rubin introducerade 

begreppsparet genus/kön (Jarlbro, 2006). Studien utgår från begreppet genus och definierar 

det enligt, “genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som 

utgör genus, utan det är tolkningen av dessa” (Jarlbro, 2006, s.12). Jarlbro menar att genus i 

media inte alls utvecklas i samma takt som i övriga samhället och att genusfrågan i medier är 

långt från avklarad. Den verklighet som medier visar speglar inte den verklighet som vi 

faktiskt lever i (Jarlbro, 2006).  

En studie från 2005 visar att idealbilden av kvinnan, enligt reklamen, är en ung och sexig 

kvinna (Jarlbro, 2006). Reklam berättar för oss hur vi ska utföra våra handlingar och tal 

genom att visa upp en bild där produkten som säljs sätts in i ett tillsynes perfekt sammanhang 

(Hammarén & Johansson, 2009). Reklamen kan också sägas berätta för oss vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Man kan exempelvis se detta genom “män som bär slips gör det 

inte därför att de är män, utan det är genom att bära slips som män gör manlighet” 

(Hammarén & Johansson, 2009, s.68).  

 

Lindgren (2011) skriver om relationen mellan män och kvinnor i reklam: “Kvinnor 

representeras som sexobjekt och som hemmafruar och mödrar, medan män avbildas som 

överordnade och dominerande i relation till kvinnor” (Lindgren, 2011, s. 171). Vidare sägs att 

kvinnan ofta framställs som inkompetent och offer i populärkulturen (Lindgren, 2011). 

Jarlbro (2006) hänvisar till en studie som menar att idealbilden av mannen innehåller styrka, 

handlingskraft och han behöver nödvändigtvis inte vara särskilt ung. Jarlbro menar vidare att 

hur kvinnor respektive män framställs i reklamvärlden fortsätter representera den traditionella 

synen på femininitet och maskulinitet. Däremot kan inte reklamen ges hela ansvaret för 
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människors beteenden. Tillexempel kan inte reklambilder med smala modeller sägas vara den 

enda orsaken till ätstörningar (Jarlbro, 2006). 

 

Inom feminismen talas det ofta om att bland annat sexuellt våld används som maktmedel, och 

kan ses som mäns makt mot kvinnor. Då en kvinna porträtteras i form av att hon saknar 

kontroll över sig själv ser man det som en grundsten till makten män har.  I denna studie ser vi 

sexuellt våld som en obruten följd som sträcker från sexuella trakasserier till mord. 

(Freedman, 2003) 

 

Genus används i studien för att belysa hur kön framställs i reklambilderna, vilka skillnader det 

finns och vilka maktstrukturer som kan tänkas ligga bakom det.    

 

4.2 Kodning/avkodning 
Stuart Hall introducerade encoding/decoding, vilka måste förstås i relation till varandra. I 

denna uppsats kallas begreppsparet för kodning/avkodning. Begreppsparet används för att 

analysera hur deltagarna avkodar bilderna samt vilka läsarpositioner de intar.  

 

När vi människor tar till oss av det som medierna presenterar avkodar vi texten. Hall menar 

att koder fungerar som en social konvention och inte som en bestämd definition som är 

oförändlig, detta eftersom betydelsen alltid är i ständig förändring (Hall, 2013). Ett innehåll 

kodas av en sändare, som sedan överförs i form av en text och avslutningsvis avkodas av en 

mottagare (Hall, 2013). Kommunikation sker i kodad form och i och med det så kan 

kommunikationen ha flera möjliga betydelser. Det finns ingenting som säger att mottagarens 

avkodning alltid stämmer överens med det som kodats in. Hall menar alltså att publiken är 

aktiva mottagare som tolkar och tar emot material utifrån sin sociala och kulturella bakgrund. 

Däremot finns det inte oändligt många olika sätt att avkoda en text på, texten begränsar 

antalet tolkningar och håller mottagaren inom en viss ram (Lindgren, 2011).  

 

Texter kodas med ett budskap som återger samhällets rådande värderingar och 

maktförhållanden som naturliga. Hall kallar denna kodade innebörd för preferred meaning – 

gynnad innebörd. Hall pratar även om ett annat begrepp, preferred reading – den gynnande 

tolkningen. Den kan sägas vara den favoriserade tolkningen som avsändaren vill att 

mottagaren ska avkoda (Ekström & Larsson, 2010). Den gynnande tolkningen kan sägas vara 
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en tolkningsposition, eftersom kommunikation är föränderlig och kodning görs utifrån en 

persons sociala och kulturella bakgrund kan den gynnande tolkningen se annorlunda ut från 

person till person. Kodning görs för att gynna den dominerande maktstrukturen och på så sätt 

är det störst sannolikt att texten avkodas på detta sätt eftersom de intar skepnaden av ett 

normalläge.  

4.2.1 Läsarpositioner 
Enligt Hall finns det tre läsarpositioner som man kan inta; den dominanta, den förhandlande 

och den förkastande läsningen.  

 

Att inta en dominant läsarposition innebär att man som läsare avkodar en text och inte 

kritiserar textens budskap, utan istället accepterar den. Man intar den dominanta 

läsarpositionen när man inte reflekterar över textens tänkbara innebörd, utan istället godtar 

texten och går vidare (Gripsrud, 2008). Den förhandlande läsarpositionen är ett mellanting 

mellan de andra två och innebär att man inte tydligt ställer sig varken förkastande eller 

accepterande till texten. Läsaren placerar sig snarare i en ifrågasättande position där vissa 

delar av en text accepteras, och andra inte. Under denna läsarposition kan alltså läsaren 

placera sig olika beroende på vad som diskuteras (Gripsrud, 2008). Den sista positionen, den 

förkastande, betyder att läsaren avvisar hela textens budskap och inte accepterar någon del av 

den alls. Till skillnad från när man i den dominerande läsarpositionen utan anmärkning 

accepterar texten så förkastar man här hela budskapet (Gripsrud, 2008).  

 

Begreppen kodning/avkodning kan användas för att studera hur medierna kommunicerar med 

läsarna vilket även går att koppla till hur deltagarna konnoterar reklambilderna. Den 

gynnande tolkningen kommer att analyseras fram utifrån deltagarnas diskussioner och kan ge 

en tydlig indikation på hur deltagarna tolkar bildernas budskap. I uppsatsen kommer 

begreppen kodning/avkodning samt läsarpositioner att fungera som verktyg för att tolka hur 

deltagarna avkodar bilderna och det hänger väl samman med begreppet positionering som 

kommer beskrivas närmare under metodkapitlet.  

 

4.3 Semiotik  

Semiotik används för att förstå reklambildernas betydelser. Ferdinand de Saussure myntade 

semiologin och menar att ett tecken är en helhet bestående av ett immateriellt innehåll. 

Semiotik är läran om språket där man ser språk som en sammansättning symboler och tecken 
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(Lindgren, 2011). För att förstå en texts kontextuella betydelse måste den ställas i relation till 

andra texter. Inom semiotiken är en text all typ av information (Lindgren, 2011). I denna 

studie fungerar både bilderna som text men även deltagarnas diskussioners tal är en text.  

Semiotiken kan appliceras på all sorts kommunikation, tecken och symboler men i vårt fall 

riktas de lingvistiska analyserna främst på den verbala kommunikationen. Genom vissa ordval 

som uttrycks av deltagarna i fokusgrupperna kan vi på ett tydligare sätt utläsa hur 

tolkningarna kring bilderna ser ut (Lindgren, 2011).??? 

 

Då semiotiken i en mening är en lingvistisk teori om tecken/symboler och dess användning är 

det viktigt att belysa lingvistiken eftersom det i denna studie läggs en del vikt vid de ordval 

som framkommer under fokusgrupperna.  

 

I den här studien kommer främst begreppen denotation och konnotation att användas. 

Begreppen används för att förstå bilderna och dess betydelse. Mer ingående om denotation 

och konnotation finns under kapitel 5, Metod och material. Semiotiken kan förstås i samband 

med diskursbegreppet, vars syfte är att undersöka maktstrukturer i uttryck och språk.  

4.4 Diskursteori 
I studien används diskurs som teori. Diskurs betydelse kan sägas vara: ett speciellt sätt att 

representera en del av den fysiska, sociala och psykologiska världen. Begreppet används som 

ett verktyg i den andra delen av analysen. Det finns inte en bestämd diskurs utan de är ofta 

flera som konkurrerar med varandra och det i samband med olika grupper av människor i 

olika sociala positioner (Fairclough, 2013). Studiens användning av diskurs fungerar på en 

mer neutral nivå och innebär att de teman som identifieras i analysen kan också ses tillhöra en 

diskurs. 

 
Discourses not only represent the world as it is (or rather is seen to be), they are also projective, 

imaginaries, representing possible worlds which are different from the actual world, and tied in 

to projects to change the world in particular directions. (Fairclough, 2003, s.124). 

 

Michel Foucault som introducerade diskursbegreppet i samhällsvetenskapen förklarar diskurs 

som en språklig ordning: de bestämmelser och praktiker som gör meningsfulla yttranden 

möjliga (Lindgren, 2011), det vill säga att vi kan prata kring ämnen utan att de kräver vidare 

förklaring i och med att de redan är bestämda. Lindgren (2011) tar upp ett exempel: bilden av 
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en kvinna med förkläde som står och diskar kan sägas vara ett uttryck för diskursen om 

kvinnan som ansvarig för hemmets domän. Norman Fairclough, som också är en förespråkare 

för begreppet definierar i sin bok, Analysing discourse – textual analysis for social research 

(2013) diskurs som sociala händelser i samhället.  

 

En bilddiskurs ger förståelse till hur man tittar, betraktar och identifierar en bild, det vill säga: 

“On this understanding, “art”, becomes not certain kinds of visual images but the knowledges, 

institutions, subjects and practices that work to define certain images as art and others as not 

art” (Rose, 2012, s. 190). I en diskurs bildas ofta subjekt, i bilddiskursen kan man exempelvis 

hitta konsumenter (Rose, 2012), vilket är överhängande för deltagarna i denna studie då de 

bland annat identifierar sig som konsumenter. Bilddiskursen ligger som grund för att få 

förståelse för hur människor tar del av bilder. Rose menar att den som tittar på en bild blir 

interpellerad av den och då intar personen en viss subjektsposition - som kan ses som olika 

diskursiva positioner (Rose, 2012).  

 

Diskursteorin är av stort intresse i studien då den fungerar som ett stöd i att förstå de 

tolkningar som framkommer under fokusgrupperna, samt vilka läsarpositioner som intas. De 

gynnande tolkningar som framkommer kan också ge indikation på vilka diskurser som 

existerar.  

4.5 Begreppsdefinitioner 
Nedan beskrivs begreppen intertextualitet och positionering som kommer fungera som 

verktyg i analysen.  

 

4.5.1 Intertextualitet 
Begreppet hänvisar till att en bilds, eller en texts, mening inte bara finner mening i just den 

specifika bilden utan också får mening från andra bilder (Rose, 2012). Fairclough (2003) 

definierar intertextualitet som begrepp där en bild bygger på, införlivar, och kontextualiserar i 

dialog med andra texter.  

 

Vår användning av begreppet tar avstamp i Rose och Faircloughs definitioner av begreppet. 

Reklamens sensuella uttryck som ofta anspelar på sex kan ses som en influens från 

pornografibranschen. Vilket kan sägas vara en del i en intertextuell kedja där uttryck från 
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olika populärkulturella texter kan avkodas på samma sätt i fler sammanhang än i dess 

ursprungsform.  

 

4.5.2 Positionering 

Positionering fungerar i nära relation med begreppen kodning/avkodning. Men här handlar det 

även om hur deltagarna positionerar sig till andra i samtal och vilken diskurs man talar utifrån 

i sin positionering. 

 

Begreppet positionering introducerades av Davies och Harré (1990). Vår användning av 

begreppet bygger på följande citat “Discourses offer different subject positions; people are 

positioned by discourse or use it to position themselves and others.” (Ladendorf, 2010). 

Deltagare i ett samtal positionerar sig alltid i en rad specifika positioner och begreppet 

används här för att kunna utläsa vilka positioner som deltagarna intar vid olika ämnesområden 

(Tirado & Gálves, 2007). Man kan positionera sig både identifikationsmässigt, känslomässigt 

och åsiktsmässigt. Människor positionerar sig utifrån flera olika aspekter. Till exempel kan en 

kvinna som tittar på en reklambild både positionera sig som konsument och som kvinna och 

som tilltalad, men även som upprörd.  

 

Begreppet är användbart när man studerar interaktion av två skäl. I första hand anser den att 

all interaktion är diskursiv och för de andra för att den är föränderlig, fragmenteras och ett 

kontextuellt fenomen (Tirado & Gálves, 2007). 
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5. Metod och material 
I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt i val av metod, insamlandet av empiri samt 

hur materialet analyseras.  

 

Studien använder sig av en uppsättning metoder för att uppnå bästa resultat. Den övergripande 

metoden som används är en receptionsstudie för att undersöka hur deltagare tolkar 

reklambilder föreställande döda kvinnor. För att titta på detta genomförs fokusgrupper där tre 

reklambilder innehållandes döda kvinnor används som diskussionsunderlag, för att utröna hur 

grupperna resonerar om deras innehåll och förhåller sig till deras budskap. För att undersöka 

detta används även en semiotisk analys av bilderna för att kunna förstå bildernas samt 

publikens tolkningar.  

 

Studiens tillvägagångssätt delas in i två delar. I den första delen analyseras de tre 

reklambilderna utifrån begreppen denotation och konnotation. Sedan görs en bildanalys och 

fokusgrupperna genomförs. Del två innefattar en samtalsanalys som syftar till att analysera de 

transkriberade materialet och deltagarnas positionering samt läsarpositioner.  

 

5.1 Receptionsstudie 

“Receptionsanalysen studerar det konkreta mötet mellan text och läsare. Den studerar 

interaktionen och dynamiken i relationen mellan olika genrer av medietexter och publikens 

tolkningar” (Ekström & Larsson, 2012, s.309).  

 

Receptionsstudien innefattar två sammanlänkande moment; en textanalys där man synliggör 

textens gynnade innebörd och en undersökning av mottagarnas tolkningar (Ekström & 

Larsson, 2012). Detta delas in i studiens två delar.  

 

Metoden används för att undersöka mottagarnas tolkningar och de analyseras utefter 

begreppen kodning/avkodning, läsarpositioner och positionering. Detta görs eftersom studien 

undersöker mötet mellan publik och material. Receptionsstudiens grundtanke är att studera 

hur mottagare tar emot en text (Ekström & Larsson, 2012). Receptionsstudien kan ge oss 

indikationer på hur läsare tolkar och uppfattar bilderna. Därav kommer Halls begrepp, 
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avkodning och kodning till stor användning då vi studerar mediernas kommunikation i 

bilderna och hur de skapar mening i förhållande till deltagarna.  

 

En receptionsstudie syftar till att undersöka mottagarens uppfattning om ett specifikt ämne, i 

denna studie används därför fokusgrupper som metod för insamlandet av empiri.  

 

5.2 Fokusgrupper 

Fokusgruppsintervjuer är studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod. Fokusgrupper är en 

sammansättning personer som i ett bestämt sammanhang ska diskutera ett specifikt ämne. 

Metoden lämpar sig då man vill studera innehåll; tankar, attityder, åsikter, uppfattningar etc. 

men också för att studera interaktionen; fokusgrupper kan ge forskaren en inblick i hur 

kunskaper och idéer utvecklas i en viss kulturell kontext (Wibeck, 2007). Fokusgrupper leds 

ofta av en moderator för att initiera diskussioner och presentera nya aspekter av ämnet och 

ska ha en så liten roll som möjligt (Wibeck, 2010). Den här studien skrivs av två författare 

som tillsammans agerar moderatorer under samtliga fokusgrupper.  

 

Studien använder sig av en intervjuguide innehållande enkla och raka frågor (Wibeck, 2010), 

se bilaga 2. Intervjuguiden är strukturerad utefter ett visst antal teman och i dessa kan man 

först se övergripande frågor och sedan mer specifika, en så kallad trattmodell (Ekström & 

Larsson, 2010). De teman och frågor som intervjuguiden bygger på har sitt ursprung i den 

semiotiska analysen av reklambilderna.   

5.3 Semiotisk analys 

Reklambilderna analyseras med hjälp av semiotikens verktyg denotation och konnotation för 

att tolka reklambildernas betydelser. Den denotativa analysen är det uppenbara som vi alla 

tolkar på samma sätt. Den konnotativa analysen går in på ett djupare plan och analyserar den 

indirekta betydelsen av textens alla tecken (Lindgren, 2011).  

 

I den semiotiska analysen kan en kontextuell analys genomföras, den syftar till att analysera 

den enskilda texten, bilderna, i kontext till andra populärkulturella texter för att se bilderna i 

en större kontext (Lindgren, 2009). Detta görs genom att titta på begreppet intertextualitet och 

undersöka hur mottagarna tar emot bilderna. 
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Den semiotiska analysen görs som grund inför det fortsatta arbetet med fokusgrupperna och 

analysen samt för att hitta den gynnande tolkningen. Den semiotiska analysen får främst 

utrymme under bildanalysen. Denna metod har valts för att kunna bryta ned bilderna och på 

så sätt få förståelse för dem element som finns däri. Detta gör att vi kan analysera bildernas 

budskap och hur de tas emot av deltagarna.  

 

5.4 Material och urval 
Nedan presenteras det stimulimaterial som används som underlag till diskussionerna samt hur 

urvalsprocessen gick till när vi valde ut reklambilderna och fokusgrupperna.  

5.4.1 Stimulimaterial 
Den huvudsakliga empirin i studien består av diskussionerna från fokusgrupperna och det är 

deras ord, tankar, yttranden och attityder som står i fokus. Stimulimaterialet som består av tre 

reklambilder fungerar främst som diskussionsunderlag men även som en mindre del i empirin. 

Sökningen genomfördes på google.se och sökorden under sökprocessen har varit: dead 

women in advertising. Tidigt i sökprocessen framkom Lisa Hågebys forskning och hennes 

hemsida Stop female death in advertising (2013) som startades som ett examensprojekt i 

grafisk design. Där finns det ett flertal bilder som visar att döda kvinnor i reklam är ett utbrett 

fenomen. Såhär långt in i sökprocessen framgick det att det finns ett hav av liknande bilder att 

välja mellan och därmed gjordes en kraftig avgränsning: modereklambilder från de senaste 10 

åren, närmare bestämt från 2006, 2008 och 2009. Avgränsningen av materialet gjordes för att 

bilderna tydligt kan tolkas visa en död kvinna, vilket är studiens utgångspunkt. De tre bilderna 

kommer från stora modeaktörer som når ut till en bred massa och presenteras nedan. 

Jimmy Choo 

Bild ett är från Jimmy Choo och kommer från 2006. Jimmy 

Choo grundades 1996 i England och säljer väskor, 

accessoarer men är mest kända för deras skokollektioner. 

Denna bild har valts ut för att den porträtterar relationen 

mellan en man och en kvinna där produkten som säljs är 

bland det minst iögonfallande. Vad gör spaden där?  
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Duncan Quinn 

Bild två är från 2008 och är från det amerikanska märket 

Duncan Quinn. Samma år som bilden publicerades utsågs 

den av tidningen New York Times som “The most 

disturbing ad found in december 2008 fashion magazines”. 

Duncan Quinn är ett amerikanskt herrmodeföretag som 

grundades 2003 i USA och de gör bland annat kostymer, 

skjortor och skor för män. 

 

Den här bilden har valts till uppsatsen för att den använder 

sig av en lättklädd kvinna för att sälja produkten, 

herrkostymen. Det är intressant att undersöka hur 

respondenterna diskuterar kring deras relation. 

 

Superette 

Bild tre är från 2009 och kommer från 

företaget Superette som har sin bas i 

Australien och Nya Zeeland men 

levererar kläder världen över. 

 

Den här bilden har valts ut för att det 

endast är en kvinna med i bilden, och inte 

tillsammans med en man som i de andra två bilderna. Samtidigt är denna den som tydligast 

indikerar att kvinnan är död genom blodet. 

 

5.4.2 Urval fokusgrupper 

Fokusgrupperna består av tre till fyra personer i tre olika grupper. Varje fokusgrupp genererar 

ett stort transkriberat material och för den här studiens omfattning är tre fokusgrupper en 

rimlig avgränsning. Risken är annars att materialet blir ohanterligt. Enligt Wibeck (2007) är 

tre grupper ett minimum när man vill genomföra fokusgrupper då man vill kunna hitta 

mönster i tankar och attityder (Wibeck, 2007). I fokusgrupper är det viktigt att alla får komma 

till tals och för forskningens syfte är det av yttersta intresse att grupperna därmed inte blir för 

stora. Wibeck själv menar att de inte bör vara färre än fyra personer och inte heller fler än sex, 
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vilka är de riktlinjer som denna studie har tagit sin utgångspunkt från (Wibeck, 2007). Under 

den sista fokusgruppen så brast tyvärr den här målsättningen, där gruppen endast består av tre 

personer, läs mer om detta under metodreflektion (se kap. 5.6). 

 

Grupperna är homogena utifrån Wibecks direktiv angående uppdelning av fokusgrupper när 

man vill jämföra svaren mellan de olika grupperna. Det tas hänsyn till det som särskiljer 

grupperna men hittas också en gemensam nämnare för dem alla - modeintresserade i åldrarna 

20-30 (Wibeck, 2007). I de olika grupperna används samma intervjuguide för att jämföra 

deltagarnas tankar, åsikter och attityder till bilderna. En viktig notering i den kommande 

analysen är att inte dra alla över en kam - det vill säga att ett resultat från fokusgruppen med 

män inte kan sägas vara ett resultat för alla män. 

 

Valet av könshomogena grupper motiveras genom att det är av intresse att jämföra hur 

diskussionerna förs i de olika grupperna. Grupp ett består av fyra män, grupp två av fyra 

kvinnor och grupp tre av två män och en kvinna. Ytterligare en anledning till uppdelningen av 

fokusgrupperna är att tidigare forskning visar skillnader på hur män och kvinnor reagerar på 

reklambilder i liknande stil (Andersson et al. 2004) och därför undersöker vi om det kan vara 

fallet även här.  

 

Enligt Wibeck (2010) är det till fördel att sätta ihop fokusgrupper med människor som redan 

känner varandra då man vet att de sedan tidigare är en fungerande social grupp men även att 

risken minskar för att de ska vara blyga och tystlåtna. Detta kan också innebära att 

diskussionerna om hur de känner inför bilderna blir mer likt en verklig diskussion kompisar 

sinsemellan (Wibeck, 2010). Valet av befintliga sociala grupper grundar sig i förhoppningen 

om att alla deltagare ska våga säga vad de tycker, tänker och att de därmed också vågar 

diskutera och samtala sinsemellan. Självklart finns det även risker med att använda sig av 

redan befintliga vänskapsgrupper så som att en del ämnen kanske faller bort då det för 

gruppens sammansättning kan tas för givet. För att undvika detta kan moderatorn hjälpa till 

och ge en inkörsport till sådana ämnen som gruppen hoppar över (Wibeck, 2007). 

 

Rekryteringsprocessen inleddes med en öppen ansökan där vi annonserade på sociala medier 

med en kort beskrivning av vår studie och vilka sorts deltagare vi var ute efter. Denna strategi 

gav dåliga resultat vilket gjorde att vi gick vidare till att använda oss av kontaktpersoner. 

Kontaktpersoner kan användas som informanter genom att upplysa om lämpliga tänkbara 
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deltagare (Wibeck, 2007). Denna strategi visade sig fungera bättre och vi fick genast kontakt 

med kompisgäng via den så kallade snöbollseffekten, vilken innebär att personer som redan 

rekryterats uppger namnen på andra lämpliga personer. Snöbollsurvalet var ett utmärkt 

tillvägagångssätt eftersom det redan var bestämd att fokusgrupperna skulle bestå av befintliga 

sociala grupper (Wibeck, 2007).  

 

Fokusgrupperna genomförs i offentliga lokaler, detta så att inte deltagarna ska känna sig 

osäkra eller att moderatorn ska få övertag i situationen (Wibeck, 2010). Grupp ett och grupp 

två genomförs i ett grupprum på Luleå tekniska universitets bibliotek i Luleå då alla deltagare 

är studenter här. Den sista gruppen genomförs däremot i ett grupprum på Luleå tekniska 

universitet i Piteå. Samtalen är det huvudsakliga materialet och de transkriberas på nivå 2 

enligt de olika transkriptionsnivåer som beskrivs i Fokusgrupper (2010). Wibeck beskriver tre 

olika nivåer att välja på när man transkriberar material. Nivå två är en ordagrann 

transkribering där alla ord, omtagningar och felstarter skrivs ut vilket, för uppsatsens 

omfattning, lämpar sig bäst (Wibeck, 2010). Intervjuerna blev sammanlagt 216 minuter långa 

och totalt blev transkriberingarna 82 sidor.  

5.5 Metodreflektion 

Ekström & Larsson (2010) menar att det alltid går att problematisera och kritisera en studies 

metoder, därav problematiseras även receptionsstudien här. Kritiken riktar sig framförallt mot 

urvalet då de utvalda deltagarna inte kan sägas stå för en större massa. I denna studie är det 

därför viktigt att påpeka att studiens resultat endast kan sägas vara en sanning för dessa 

deltagare och inte mer än så.   

Att diskutera kvinnor i samband med sex och våldssituationer kan tänkas vara ett känsligt 

ämne för många vilket gör metoden tillsammans med fokusgrupper till ett bra val. Eftersom 

deltagarna diskuterar tillsammans med sina vänner och förhoppningsvis känner sig trygga 

(Wibeck, 2010). 

5.5.1 Validitet och reliabilitet 
I en kvalitativ forskning är det viktigt att ta hänsyn till objektiviteten. Det innefattar 

forskarens förmåga att vara neutral i sin forskning och inte färga insamlad data (Bergström & 

Boréus, 2015). Ett hot mot validiteten som kan föreligga vid kvalitativa studier går att finna i 

tolkningsfrågor, varje ord som sägs tolkas utifrån författarnas världsbild (Bergström & 
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Boréus, 2015). Att genomföra en fokusgrupp kan innebära en fara för validiteten, deltagarna 

kan till exempel uttala sig om saker på grund av grupptryck eller överdriva för att ge ett 

intryck (Wibeck, 2010). Detta försöker studien undvika genom att använda sig av sociala 

grupper som känner sig trygga med varandra. Studien utgår från att makt kan ses som något 

diskursivt och därav är den kritiska diskursanalysen relevant som metod. För validiteten 

innebär det att direkta citat från fokusgrupperna lyfts för att gynna genomskinligheten 

(Bergström & Boréus, 2015). Tolkningsfrågan försöker vi till största del undvika genom att 

hela tiden redovisa för vårt resonemang kring de analyser som görs. 

 

Receptionsstudiers reliabilitet kan också kritiseras då forskningen grundar sig i författarnas 

tolkningar och hur de har analyserat sitt material. Om studien skulle genomföras av andra 

forskare med andra deltagare och andra variabler skulle resultatet kunna bli annorlunda. 

Mycket hänger på exempelvis deltagarnas kön, utbildning och ålder (Ekström & Larsson, 

2010). Med detta i åtanke kan studiens resultat, som tidigare nämnts, inte sägas vara en 

generalisering utan berör endast de utvalda deltagarna. 

5.5.2 En triad 

20 minuter innan bestämd tid för fokusgrupp tre ringde en av kvinnorna och var tvungen att 

avboka då hon inte kunde komma från jobbet i tid. Vi lyckades tyvärr inte hitta en fjärde 

person som kunde ställa upp med så kort varsel. Att vara en så kallad triad under en 

fokusgrupp kan skapa problem som är viktiga att belysa. Personerna i gruppen kan fungera 

som medlare mellan de andra två och det kan även förekomma att en part försöker hålla sig 

utanför och på så sätt vara oberoende av de andra två i gruppen (Wibeck, 2010). Eftersom 

fokusgrupperna består av befintliga sociala grupper avgjordes det att gruppen ändå skulle 

fungera bra och fokusgruppen genomfördes. Under diskussionerna går det inte att se tydliga 

spår av ovanstående risker med en triad. Däremot kan diskussionerna tyda på att deltagarna 

försökte komma överens med varandra. Om detta beror på att det är en blandad grupp med 

olika kön eller om det var en triad är svårt att avgöra. Utifrån analyserna har det inte tolkats 

vara ett problem med en triad. 
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6. Analys och resultat 
Nedan redovisas studiens analyser och resultat.   

6.1 Bildanalys 

I följande kapitel går vi igenom den första delen av analysen. Den semiotiska analysen av 

bilderna samt hur de ingår i en intertextuell kedja.  

 

På den konnotativa nivån kan det i alla bilder tolkas att kvinnan är död. Den konnotativa 

analysen i bild ett, från Jimmy Choo, visar att händelsen utspelar sig i Las Vegas öknen med 

en mäktig man vars enda syfte i bilden är att ha dödat henne. Den kan placeras i en filmisk 

genre med sina tydliga poser. Deltagarnas första tanke var att det var en filmposter, vilket kan 

ses i en intertextuell kedja med andra populärkulturella texter, så som drama/thrillerfilmer där 

den unga kvinnan blir mördad av mannen med pondus. Intertextualitet innebär att all text står 

i relation till andra texter och tillsammans skapar de en kedja som bygger på varandra 

(Fairclough, 2003). För att människor i samhället ska kunna förstå en text krävs det andra 

liknande texter som vi har exponerats för tidigare, så som nyheter, filmer, serier etc.  

 

I bild två, från Duncan Quinn, konnoteras det att det är en man som mördat en kvinna där 

även sexuellt våld kan ha varit inblandat. Flera deltagare anmärkte på bildens utformning och 

det diskuterades kring vem som tagit bilden. De konnoterade reklambilden till att vara mer 

autentisk och inte så poserande som de andra bilderna och att det var just det autentiska som 

gjorde den mer obehaglig. Bildens enkla visuella uttryck med den hårda blixten i svartvitt 

skapar tolkningen av att vara autentisk. Intertextualiteten sätter sina tydliga spår på hur en 

bilddiskurs kan skapas då de införlivas och kontextualiseras i dialog med andra texter 

(Fairclough, 2003).  

 

I den sista bilden, från Superette, konnoteras att kvinnan antingen har blivit knuffad eller av 

misstag ramlat. Den kan med sina överdrivna färger och onaturlig pose tolkas som konstlad. 

Deltagarna tar inte denna på lika stort allvar då den känns teatralisk och konstruerad. Även 

denna bild kan förstås i relation till andra populärkulturella texter, där dramafilmer kan ses 

som en del i denna bilds intertextuella kedja. 
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Gemensamt för de tre bilderna kan sägas att det konnoteras att kvinnan är utsatt, hon behöver 

hjälp och klarar sig inte själv. Detta kan ses som att bilden producerar tecken som kan tolkas 

som att kvinnor saknar brist på kontroll över sina egna kroppar och däri sin sexualitet. Som vi 

sagt tidigare så anser många att det är en grundsten till mäns dominans över kvinnor då 

kvinnor representeras som någon som saknar kontroll över sig själv. Att porträttera kvinnor 

som utsätt för någon form av våld kan ses som ett maktverktyg (Freedman, 2003). Att 

kvinnan inte har på sig några kläder eller att de är trasiga/blodiga kan konnoteras till att 

kvinnans förmåga att klara sig själv är försvagat, det visar på hur kvinnans underordnade 

ställning tillämpas i det patriarkala systemet. Betydelsen kan sägas vara att män är starkare 

och aktivare jämfört med vad kvinnor är (Fiske, 2004), vilket reklamen tillämpar genom att 

porträttera henne i sådana situationer.  

 

Deltagarna nämner ofta att om bilderna skulle varit reklam för en film skulle det kännas mer 

okej än nu när den gör reklam för mode. Bildens mening skapas inte endast i den bilden utan 

den får även sin mening från andra populärkulturella texter (Rose, 2012). Poser, höga 

kontraster och det extrema kopplas direkt till någon film medan om bilden är svartvit så kodas 

den vara autentisk. Om inte de olika medieplattformarna hade visat upp sådana här texter 

hade deltagarna inte förstått bilden på samma sätt som nu och bilden hade antagligen väckt 

andra känslor. 

 

Produkten i reklambilden från Duncan Quinn talar om för publiken att om man köper 

kostymen så får man makt över kvinnan. Även i den reklambilden som inte porträtterar en 

man så kan det antydas att kvinnorna är där för att behaga mannen (Fiske, 2004). I grupp ett, 

med endast män, talar de om att denna bild drar mycket uppmärksamhet och det är inte endast 

på grund av blodet.  

 

--- 

Grupp ett (bild ett) 

An Jag vet inte… alltså folk gillar ju att kolla på, på döda människor 
(Ja: aa typ). Jag tror alla hade stannat upp kollat på den här. Vet 
inte, killar kanske (alla i mun på varandra: aa, näe,jo). ska attrahera 
män då eller? 

 
An Det är en tjej, hud och blod (alla suckar/skrattar) 
--- 
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Detta uttalande visar på hur männen skulle stanna upp och titta lite extra, de dras till kvinnan i 

bilden och den hud hennes kropp visar. Inom det patriarkala systemet finns det vissa specifika 

företeelser som betraktas som tilltalande för män (Fiske, 2004).  I dessa tre reklambilder 

skulle företeelserna vara att kvinnan ligger på rygg, hon visar mycket hud och kan ses vara i 

behov av hjälp.  
 

Den konnotativa analysen som här redovisas grundar sig främst i författarnas konnotation 

men tar stöd från deltagarnas konnotation som stärker bildanalysen. Att alla deltagare ser en 

död kvinna i bilderna och anser att den döda kvinnan blir mindre okej i ett 

reklamsammanhang ger studiens syfte ytterligare mening och underlag till att fortsätta 

undersöka fenomenet om den döda kvinnan i modereklam.  

 

För en fullständig semiotisk analys av bildernas denotation och konnotation, se bilaga 1.  

6.2 Samtalsanalys 

Nedan redovisas de resultat som framkommer från analyserna runt deltagarnas diskussioner. 

6.2.1 Sammanfattning av grupp 1 
Grupp ett består av män mellan 23-24 år, som vi här kallar CA, AN, AX och JA. De är 

ekonomi- och civilingenjörsstudenter från universitetet. Utmärkande för den här gruppen är 

att det redan från början var en lättsam och ärlig stämning bland deltagarna. En annan aspekt 

är att de ofta behöll en förhandlande position och pratade mycket kring deras intresse av att få 

veta mer om märkena som står bakom bilderna. 

 

6.2.2 Sammanfattning av grupp 2 

Grupp två består av kvinnor i åldrarna 23-27 som kallas MI, FR, FI och MO. De är ett 

kompisgäng som studerar ekonomi på universitetet. Mest framträdande för denna grupp är att 

de blev upprörda över reklambilderna. De höll en hög ljudvolym, pratade i mun på varandra 

och förkastade bilderna rakt av.  

 

6.2.3 Sammanfattning av grupp 3 
Grupp tre består av en blandad grupp med kvinnor och män i åldrarna 25-29 som vi här kallar 
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GI, JE och VI. De arbetar som butiksmedarbetare, produktionschef och egenföretagare. 

Utmärkande för den här gruppen är att stämningen tenderade att vara betydligt mer spänd än i 

de andra två grupperna och att de intog en förhandlande position. 

6.3 Vad kan utläsas från de tolkningar som framkommer? 
När en kvalitativ analys genomförs är det viktigt att vi sätter oss själva, vår kunskap och våra 

värderingar åt sidan för att inte överskugga analysen. Trots att vi försöker sätta våra egna 

tankar och kunskaper inom parantes så finns det risk för att vi missar att se vissa mönster som 

framkommer då vi själva är en del av samhället.  

 

Samtliga teman identifieras med utgångspunkt från Halls läsarpositioner, kodning/avkodning, 

intertextualitet, positionering samt med lingvistiska begrepp. 

 

Övergripande kan vi se att alla tre grupper intar en förkastande position gentemot bilderna 

men efter en tids diskussion tillkommer även inslag av en förhandlade position i grupp ett och 

tre. Det är framförallt under diskussionerna kring hur bilderna skulle synas i ett vardagligt 

sammanhang som den förhandlande positionen framkommer. 

--- 

Grupp ett (alla tre bilder) 

AN:                                  Ja men asså man blir ju intresserad. Även fast man sitter och säger 

att det här är obehagligt, sexism, det är döda kvinnor för att sälja 

saker men ändå ba, jaa men man blir ju intresserad. Det är det som 

är så sjukt, man skulle ju vilja att man ba, nej usch om dom håller 

på så här så ska jag rata dom helt men det blir ju, asså… man är så 

himla matad med det här så man bryr sig inte så mycket utan 

tänker att det verkar spännande. 

--- 

Först förkastar deltagarna bilden men desto längre diskussionen pågår inser de att de kan 

tänka sig att söka upp märket för att se vad det är för någonting. De tror också att i ett 

vardagligt sammanhang skulle de inte stanna upp och reagera särskilt förkastande på bilderna, 

vilket styrker att de intar en förhandlande position. Däremot kan vi se en skillnad i 

positionerna för grupp två då de intar en förkastande position för alla bilder genom hela 

samtalet.  
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“Halls tanke är att det ligger nära till hands för den som tar del av texten att acceptera det som 

beskrivs. En sådan tolkning kallas för preferred reading (gynnad tolkning)” (Ekström & 

Larsson, 2012, s.307). Den gynnade innebörden som kodats, den som vill få kvinnans 

underordnade position att ses som normalt, kan sägas spegla rådande maktförhållanden i 

samhället som producenterna vill att mottagaren ska avkoda.  Det kan också ses att i grupp 

två, med män, lyckas den gynnande innebörden förmedlas och på så sätt även bli den 

gynnande tolkningen. Den gynnande innebörden kan sägas återge en bild där rådande 

maktstrukturer ses som normala (Ekström & Larsson, 2012). och när deltagarna pratar om 

bilderna som ett ”vrickat normalläge”, detta analyseras mer under 7.5.1. I och med att den 

kvinnliga gruppen intar en förkastande läsarposition accepterar de inte bildernas gynnande 

tolkning. De andra grupperna pendlar mellan en förkastande och förhandlade position vilket 

kan synas genom att de kritiserar den gynnade tolkningen men även accepterar den.  

 

Nedan presenteras de teman som framträder, vilka är; våld mot kvinnor, genus, konsumtion 

och dekadens. 

 

6.4 Tema: våld mot kvinnor 

Samtliga grupper kommer fram till att kvinnan i bilden är död även om några av dem senare 

börjar diskutera att hon kanske “bara” är drogad. Exempelvis nämner en grupp mord redan 

vid första anblick av bild två medan en annan grupp däremot diskuterar sig fram till 

konnotationen av en död eller våldsutsatt kvinna. Slutsatsen blir ändå att hon har utsatts för 

någon form av våld där hon ligger och, om inte annat, ser död ut. 

 

En intressant aspekt är hur deltagarna diskuterar kring mord och död i relation till hur vida 

mannen är medverkande i bilden eller ej. När det inte finns någon man med i bilden så har 

det, enligt vår tolkning av deras utsägelser, inte skett något mord och ibland inte ens ett brott 

överhuvudtaget. 

--- 

Grupp tre (bild ett) 

VI:                                   jag tänker väl att det verkligen är att förstärka det här. Att man 

säger att hon är ett offer, hade han inte funnits med i bilden 

överhuvudtaget då hade man ju inte … jag vet inte. Då hade det 
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varit svårare att se att hon var, då hade man kanske sett att hon 

hade somnat eller supit sig full eller något (JE: exakt) men han 

förmedlar ju någonstans att hon är ett offer. (JE: ja, det har skett 

någonting) ja som han ska städa upp. (GI: mmm) 

JE:                                   Ja utan han då hade hon varit ute och supit sig redlös ute i öknen, 

typ. 

--- 

Bilden som visar en kvinna på rygg i en trappa avkodas till en olycka medan bilderna som 

visar både en man och en kvinna avkodas till någon form av våld. Vi bör inte glömma bort att 

det fortfarande, i alla grupper, pratas om att kvinnan kan ha blivit puttad men det väsentliga 

för analysen är att det inte alls sker i lika stor utsträckning som i de andra bilderna. 

Framförallt är det av intresse att titta närmare på tankarna som uppkommer hos deltagarna 

“ingen man - inget mord - ingen sexism”.  Detta resonemang återkommer senare.  

--- 

Grupp tre (bild tre) 

GI:                                       Här visas det inte upp på något sexistiskt, alltså med tanke på att 

det inte är någon karl är med i bilden så visas hon ju inte upp på 

något sånt sätt. Utan det ser mer ut som att det är en ung flicka 

som har ramlat med rullskridskorna i trappen eller så (JE: mm) 

något sånt i stället. 

--- 

Samtliga grupper nämner att hon är snygg även fast hon är död. I den sista bilden går det att 

läsa texten “Be Caught Dead in it - Superette High Fashion”. Texten vill säga att en kvinna 

alltid bör vara snygg, oavsett situation. Hur kommer det sig att när deltagarna pratar om att 

hon är död lägger de också mycket tid vid prata om hennes utseende och att hon ser snygg ut? 

Det kan kopplas till Jarlbro (2006) som menar att idealbilden av kvinnan som representeras i 

medier är ung, snygg och sexig. Vilket kan tänkas innebära att de är vana vid att se kvinnor i 

media ur ett utseendeperspektiv och därför känner att det är nödvändigt att ge henne någon 

form av komplimang - att hon trots sitt tillstånd ser bra ut, se exempel nedan. 

--- 

Grupp två (bild ett) 

MI:                                Hon ser ut att vara lite så här, halvtsnyggt död typ. (FR: ja) 

FR:                                  Sexigt död typ. (MI: ja) Och han är värsta maffiabossen. 

--- 
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Grupp ett (bild ett) 

CA:                                   Hon ser ju fortfarande väldigt snygg ut, även fast hon ligger där 

                    död. Det gör hon ju. 

--- 

All interaktion är diskursiv och att titta på hur personer positionerar sig till stimulimaterialet 

kan ge större förståelse till hur deltagarna tolkar materialet (Tirado & Gálves, 2007). När det 

handlar om temat “våld mot kvinnor” så positionerar sig kvinnorna och männen olika. Att 

kvinnornas fokusgrupp ger känslan av att vara spänd och upprörd ger tyngd till att de 

positionerar sig i en identifikationsposition med kvinnan. De pratar ofta i mun på varandra 

och vid flertal ögonblick så höjs volymen märkbart i rummet. Överlappande tal, röstvolym 

och betoningar signalerar intensitet i ett samtal (Wibeck, 2010). Männens positionering kring 

detta handlar mer om att de tycker det är synd om kvinnorna och att de ställer sig kritiska till 

fenomenet.  

 

En text, vilket i detta fall är den verbala kommunikationen har en betydelse i hur vi analyserar 

deltagarnas tolkningar (Lindgren, 2011). Ord har en betydelse i ordboken men det är först när 

den får mening som den blir en del av en diskurs, alltså hur orden blir en del i representation 

av världen (Fairclough, 2003). Ordval som frekvent förekommer är bland annat: bojkotta, 

vidrigt, sjukt, äcklig och upprörd. Svag är också ett av orden som frekvent yttras och enligt 

Nationalencyklopedin är en av definitionerna: ...som har liten (muskel)kraft om person el. (del 

av) kropp (NE, 2016). I samtalet kan dock förstås att de inte talar om kvinnan som svag i 

definition av muskler. Vi tolkar det som att deltagarna syftar till henne som svag i psyket och 

svag som i maktlös. Ordet svag bildar ytterligare mening som i sig kan bilda diskursen våld 

mot kvinnor. Detta visar på hur ord i en diskurs kan få betydelse och hur ordet kan stå för sig 

själv då det redan är bestämt i sin kontext (Lindgren, 2011). 

 

Som tidigare nämnts kan det tolkas att kvinnorna i gruppen bildar en kvinnlig gemenskap i sin 

positionering som kvinnor. Gripsrud (2008) ger ett exempel på hur vi som svenskar skulle 

kunna börja prata med en svensk utomlands, och att vår svenskhet skulle räcka för att vi ska 

känna en gemenskap. Detta kan dras till hur kvinnorna i fokusgruppen känner en gemenskap i 

form av att diskussionen handlar om utsatta kvinnor och att de däri känner någon slags 

gemenskap. Analysen visar att kvinnorna blir betydligt mer upprörda över kvinnans roll i 

reklambilderna medan männen knappt reflekterar över hur mannen framställs. I den blandade 

gruppen blir inte kvinnan lika upprörd som kvinnorna i grupp två, vilket skulle kunna bero på 
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att hon som ensam kvinna inte får det stöd av männen som de andra kvinnorna får från 

varandra. Att kvinnorna blir mer upprörda än männen tyder på att de gör en identifikation 

med den döda kvinnan på bilden, och att männen inte gör en sådan identifikation med mannen 

i bilden. Reklamen bildar här en representation som kvinnorna kan känna en 

identitetstillhörighet till, den kollektiva identiteten. Man identifierar sig utifrån den grupp man 

anser sig passa in i. “Identitet handlar i stora drag om konstruktionen om vi och dem” 

(Berglez & Olausson, 2012, s.143).  

 

I  The seven Ps of men´s violence skriver Michael Kaufman (1999) om mäns våld i samhället. 

Där tar han fram exempel på hur mäns våld ofta glamouriseras, framförallt inom sport, 

litteratur och filmer. Inte nog med att det glamouriseras så kan det även tyckas att våld 

belönas. Mäns våld i samhället kopplar Kaufman långt tillbaka i historien då våld var/är ett 

viktigt medel för att lösa bland annat konflikter (Kaufman, 1999). Han; fullt påklädd, stilig, 

lugn, obrydd och hon i korta kläder eller inga alls, död i blicken, blod och slips runt halsen - 

men det viktigaste är fortfarande att han behåller sin pondus. Våldet mot kvinnan i 

reklambilderna kan sägas glamouriseras, accepteras, nästan skojas bort, “det är ju bara 

reklam” men i den större kontexten tyder detta på en representation av våld mot kvinnor som 

är överhängande i dagens media. 

 

Allt detta kan tyda på att temat kan tillhöra en diskurs då det kan tolkas att det finns 

bestämmelser och praktiker som gör dessa yttrande möjliga att förstå utan vidare förklaring, 

ett normalläge (Lindgren, 2011).  

6.5 Tema: Genus 

Nästa tema som har identifierats är temat om genus. Ord som underordnad, objekt, trofé och 

sexism förekommer ofta i samtliga fokusgrupper när det diskuteras kring kvinnans position 

och ger tyngd till denna tolkning. När deltagarna istället diskuterar porträtteringen av mannen 

används ord som cool, obrydd och makt. Inom detta tema kan vi även hitta feministiska teman 

om patriarkatet och sexism.  

 

Med patriarkalt tema ur ett feministiskt perspektiv menas att de är medvetna om att mannen är 

överordnad, att kvinnor porträtteras som svaga offer samt att det är den här bilden som visas 

upp i media. De ifrågasätter patriarkatet ur ett feministiskt perspektiv samtidigt som de 
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fastställer att strukturen finns både i samhället och i media. Det feministiska temat om sexism 

definierar vi utifrån att de diskuterar kring sexismen som finns i bilderna men ofta ur ett 

medvetet feministiskt perspektiv. Begreppet sexism myntades ur den amerikanska 

kvinnorörelsen på 1960-talet. Ordet i sin enkelhet betyder diskriminering mot någon endast på 

grund av dennes könstillhörighet. Sexism uppkom som ett parallellbegrepp till rasismen (NE, 

2016). Eftersom sexism härstammar ur feminismen är det också svårt att tala om sexism utan 

att göra det ur en feministisk synvinkel. 

 

6.5.1 Tema: feministiskt perspektiv på patriarkat och sexism 
Samtliga deltagare ställer sig ifrågasättande till hur kvinnan representeras i reklambilderna 

även om det skiljer sig på ett känslomässigt plan grupperna sinsemellan. Även här 

förekommer ordval som analysen lutar sig mot för att ge tyngd till temat. Det är ord som; 

svag, medvetslös, offer, underordnad, hjälplös och trofé. Koder är en produkt av sitt samhälle 

och kultursammanhang, att deltagarna avkodar bilderna på det här viset tyder på att de är en 

del av samhället som visar upp kvinnor i sådana här situationer (Hall, 2013). 

----- 

Grupp tre (bild två) 

VI:                        Offer, ännu en gång. 

GI:                        Mm, att kvinnan är den svagare parten i... 

/.../ 

GI:                                   Offer, förödmjukad, väldigt såhär sexistiskt. Det är väl så som jag 

tänker. 

--- 

Att fokusgrupperna avkodar bilderna på det här sättet behöver inte ha varit avsändarens 

intention (Lindgren, 2011). Däremot spelar det ingen roll då bilden tolkas utifrån varje 

individs egna uppfattningar, och alla grupper avkodar kvinnan till sådana egenskaper. Det i 

sig kan ses som, enligt Zotos och Tischla (2014), att reklamen reproducerar stereotyper om 

hur kvinnan bör vara och de presenterar däri ett slags kvinnoideal. Sådana stereotyper som 

skapas här kan bidra till att ge gruppen kvinnor överdrivna och negativa egenskaper vilket 

förminskar dem som grupp (Zotos & Tischla, 2014). Detta kan i sin tur leda till 

inskränkningar i sociala indelningar. Precis som Kilbourne (2014) menar skapar inte reklam 

ett ojämlikt samhälle men de bidrar till att normalisera synen på kvinnan som hjälplös, svag 

och underordnad mannen (Kilbourne, Tedxtalks, 2014). Om alla deltagare i våra fokusgrupper 
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avkodar kvinnan och ger henne dessa egenskaper tyder det på att det finns en generell 

föreställning om kvinnor i samhället vilket gör att deltagarna enkelt kan identifiera bilder som 

anspelar på detta. Det faktum att alla deltagare avkodar henne på samma sätt, utan vidare 

förklaring samt ger henne samma egenskaper kan tyda på att diskursen om sexism i samhället. 
I dagens samhälle matar media oss ständigt med bilder och texter som berättar för oss hur 

kvinnor bör vara, även om deltagarna själva inte nödvändigtvis ser på kvinnan ur detta 

perspektiv. Reklam är ett av de medieforum som är extremt stereotypt, där kvinnorna är till 

för att behaga och männen ska vara muskulösa och oberoende (Jarlbro, 2006). 

 

I reklambilden där en man porträtteras avkodar deltagarna tydligt sexism. Om vi återkommer 

till det vi snuddade vid förut, ingen man - ingen sexism, ser avkodningen annorlunda ut i den 

bild där det inte finns en man representerad, där pratar de inte om sexism i lika stor 

utsträckning.  

--- 

Grupp tre (bild tre) 

GI:                                   Här visas det inte upp på något sexistiskt, alltså med tanke på att 

det inte är någon karl med i bilden så visas hon ju inte upp på 

något sånt sätt. Utan det ser mer ut som att det är en ung flicka 

som har ramlat med rullskridskorna i trappen eller så (JE: mm) 

något sånt i stället. 

---- 

I exemplet ovan säger deltagaren GI att bilden inte speglar någon sexism och då kan man 

fråga sig varför inte? I grupp ett så pratas det lite mer om att bilden anspelar på kvinnans 

kropp och utseende men fortfarande inte alls i lika stor utsträckning som i de andra bilderna. 

Där talas det om kvinnan som objekt, trofé och skyltdocka, men här nämns inga sådana ord 

överhuvudtaget.  

 

Vad är det som gör att sexism i bild tre inte diskuteras i samma utsträckning som i de andra 

två reklambilderna? Finns det en föreställning i samhället om att det endast är män som kan 

stå för sexism gentemot kvinnor eller varifrån kommer dessa tankar? Zotos och Tischla 

(2014) diskuterar kring sexism i sin forskning och de menar att det finns både den välvilliga 

och den fientliga sexismen. I de två första stimulibilderna där det finns en man med kan man 

säga att det finns en sorts fientlig sexism. Den är mer tydlig och verkar för att tillskriva 

kvinnan negativa egenskaper om hon utmanar mannens makt (Zotos & Tischla, 2014). 
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Deltagarna belyser att kvinnan hade kort klänning på sig och att de hade varit på fest. I 

gruppen med endast män talar de om att han hade betalat för henne. I den sista bilden där det 

inte finns en man med kan man se en form av välvillig sexism - kvinnan tillskrivs egenskaper 

för att åskådaren ska väcka sympati med henne på grund av hennes underlägsenhet (Zotos & 

Tischla, 2014). Hon har uppknutna rullskridskor i en trappa vilket alla grupper påpekar inte är 

jättesmart av henne och skapar då konnotationen om att hon har ramlat eftersom hon är 

klumpig. 

 

Diskussioner kring sexism och kvinnans underordnade position förekommer mer sällan än i 

den blandade gruppen. Kvinnan tar ofta upp att det finns en form av sexism i bilderna men får 

inte alltid gehör från de manliga deltagarna, även om de två också pekar på sexismen 

emellanåt. 

--- 

Grupp tre (bild tre) 

GI:                                   Alltså jag är på det spåret att hon har blivit puttad ned för räcket 

alltså sådär. Men då borde det vara som något annat spår på det 

räcket där hon landat… jag vet inte. /.../ 

JE:                                      Det är väl också kanske hur bilden är tagen. Är det någon som 

tittar ner? Jag vet inte. (GI: mmm) 

/.../ 

GI:                                   Alltså jag tänker typ så att de kommer från någon tillställning. Och 

så börjar som akten i bilen redan innan, de börjar i bilen och ja de 

håller på och så när de kommer ut så börjar han klä av henne och 

så går de upp mot bilen. 

VI:                                   Jag tror fortfarande att han har kommit dit i efterhand(GI: skratt) 

och sen vad, vad eh vad han står. Som du säger(tittar på JE)att han 

bara står där för de tycker det är en rolig bild att ta eller ja… 

--- 

Ovan kan vi se att GI konnoterar att kvinnan i bilden blivit mördad medan männen avfärdar 

den tanken ganska så omedelbart. De fortsätter på sina egna spår utan att lyfta fram hennes 

tanke. När tankar och åsikter skiljer sig åt mellan män och kvinnor så skapas det en 

problematik i den blandade gruppen där man inte vill kollidera med varandra utan stanna på 

en nivå där man kommer överens. VI avfärdar henne genom att inte hålla med vilket 

framkallar ett skratt hos GI. Det tyder på någon form av osäkerhet från GI då skrattet är 
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lågmält och lite försiktigt. Det här är ett tydligt exempel för att påvisa hur GI som ensam 

kvinna använder sig av skratt i en osäker situation, det kan tyckas att ämnet är så pass tungt 

för henne att hon skrattar för lätta upp stämningen (Wibeck, 2010). Det kan även vara så att 

hon som ensam kvinna är spänd/oroad för hur de två männen ska reagera på att hon anser det 

vara sexism. Dessutom försvarar VI mannen i bilden och tittar samtidigt på JE för att försäkra 

sig om att få medhåll. Vi kunde notera att detta hände flera gånger under samtalets gång. GI 

positionerar sig här utifrån gruppens dynamik, det kan tolkas att hon vill vara en del av den 

och därför skrattar hon istället för att trycka på sina egna åsikter.  

 

Det var endast i gruppen med två män och en kvinna som det indikeras att deltagarna är 

aningen konflikträdda. Tidigare forskning visar att resultaten kan skilja sig mellan kvinnor 

och män, bland annat i forskningen Violent advertising in fashion marketing (2004) där det 

visade sig att män tenderade att ha en positivare inställning till reklambilderna än vad 

kvinnorna hade. Skillnad mellan männen och kvinnors inställning framträder också här, 

framförallt när grupperna jämförs men även hur tjejen diskuterar kring bilden tillskillnad från 

sina manliga kompisar.  

 

En annan skillnad är den sarkastiska stämningen i killgruppen. I exemplet nedan kan vi se att 

samtidigt som de blir osäkra inför om han verkligen mördat henne och känner obehag inför 

det så finns det en viss ton av sarkasm i deras samtal - han har mördat henne för skorna.  

--- 

Grupp ett (bild ett) 

AN:                                  Men det jag tänkte va först ba, nej men dom chillar. Eller dom har 

bara stannat(skratt från alla) och grävt lite och det är nice typ och 

det är en snygg bil och så, men sen så (s.3) ja det skulle kunna vara 

så att han har dödat henne känns det som. 

AN:   Menar han att han mördat henne för hennes skor? (s.2) Eller, jag 

har ingen aning.. 

/.../ 

AX:                                  ..Så snor han skorna och gräver ner henne (Ca: jaa) 

/.../ 

JA:                                    Ja lite Las Vegas-stuk liksom, Hangover-grej. Typ, vafan hände 

igår? (alla skrattar) (10s) 

--- 



 
 

 35 

Genom den sarkastiska och skämtsamma tonen kan det vara så att deltagarna försöker lätta på 

spänningen i rummet från det tunga ämne som diskuteras (Wibeck, 2010). 

 

Inom feminismen talas det ofta om att våldtäkt och sexuellt våld används som maktmedel. 

Sexuellt våld betraktas som en obruten följd som sträcker sig från sexuella trakasserier till 

våldtäkt och slutligen till mord (Freedman, 2003). Det är något som går att koppla till 

reklambilderna som visas för deltagarna då de alla avkodar henne som svag, underordnad, 

offer, hjälplös och honom som cool och obrydd. I Feminism (2003) beskrivs Susan 

Brownmillers forskning kring sexuellt våld där hon menar att det sexuella våldet, våldtäkt och 

hotet om våldtäkt ger män kontroll över kvinnor. Ur det här perspektivet kan det tydas att 

reklambilder som visar utsatta kvinnor i både sexuella våldssituationer och nu slutligen mord 

är en del i patriarkatet och mäns makt över kvinnor. 

--- 

Grupp ett (bild ett) 

AN:                                 Mannen är liksom påklädd och överlägsen och kvinnan har mindre 

kläder på sig och är underlägsen, det är ganska klassiskt scenario 

känns det som. 

--- 

Att deltagaren förklarar att kvinnans position som underlägsen är ett klassiskt scenario tyder 

på att det finns en allmän världsuppfattning om att det är så här kvinnor visas upp i reklam. 

Det antyder också att den gynnande innebörden har lyckats då AN accepterar den gynnande 

tolkningen (Ekström & Larsson, 2012). Ordet klassiskt får här innebörden att det här är bara 

ytterligare en bild i mängden. Om man ser det ur Brownmillers perspektiv är dessa bilder i 

allra högsta grad bidragande till att ge män kontroll över kvinnor i samhället (Freedman, 

2003). Om vi fortsätter på det spåret så kan vi se en tendens till hur temat om patriarkatet 

framträder. 

--- 

Grupp ett (om alla tre bilder) 

JA:                                   Ja men jag undrar ändå, om jag skulle scrolla igenom internet och 

någon av de här bilderna kom upp så undrar jag ifall jag skulle 

tyckt att dom va så uppseendeväckande som jag tycker nu eller om 

jag bara skulle scrollat förbi dom. (AX: mm). De är väl också att 

bli påverkad, att de nånstans är nån form av vrickat normalläge 

liksom. (AX: mm, CA: mm). Så det kan ju påverka på det sättet. 
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För jag är inte helt saker på om jag såg den där bilden (pekar på 

Superette) sitta och… 

AX:                                 Reagera. 

JA:                                   Inte reagera på det sätt som nu när vi suttit och diskuterat nu 

liksom. 

---- 

Grupp tre (om alla tre bilder) 

GI:                                       Jag tror inte jag skulle registrera dem. Jag skulle nog bara titta på 

dem och tänka fyfan vilken vidrig reklam och sen skulle jag nog 

bara gå förbi och inte tänka så mycket på det. 

--- 

Ett “vrickat normalläge” tolkar vi är ett av patriarkatets övertag då det gäller maktpositioner i 

samhället. Att deltagarna tittar på bilderna där kvinnor porträtteras som döda och känner att 

de endast är tre i mängden och ingenting annat, är ett tydligt tecken på att de talar utifrån den 

patriarkala diskursen. Det visar även på hur patriarkatet fått fäste och anses som dagens 

normalläge. Det vrickade normalläget som diskuteras kan tolkas som att reklambildernas 

värderingar, normer och maktstrukturer finns kodade i bilderna, den gynnande innebörden. 

Även om AN påpekar att det är ”vrickat” så menar han fortfarande på att det är en normal 

porträttering på kvinnor. Vilket kan antyda att den gynnande tolkningen på ett sätt lyckas, 

men i andra aspekter ifrågasätts den (Ekström & Larsson, 2012). Ett normalläge kan även ge 

indikation till att det existerar en diskurs. Julie M. Stankiewicz och Francine Rosselli(2008) 

genomförde en studie där resultatet visade att kvinnor porträtteras oftare som sexobjekt än 

inte, vilket indikerar att det är ett utbrett fenomen som i slutändan bidrar till en normativ bild 

av kvinnan som sexobjekt.  

--- 

Grupp tre (bild ett) 

JE:                                   Spontant tänker jag väl så att den är sexistisk på det sättet att hon 

är ett offer. Samtidigt har man sett betydligt värre saker. Alltså det 

är ju inte så att, okej man ser mycket hud men det är ju inte sådär 

jättemycket hud (GI: nej, nej det är inte så mycket). Man ser ju inte 

bröst och rumpa och så. 

--- 

Att deltagarna anser att det här är en klassisk bild är problematiskt i sig, men det finns 

ytterligare en aspekt som framkommer senare i diskussionen: 
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--- 

Grupp ett (om alla bilder) 

AN:                                 Men det är ju ganska intressant, asså det vi kollat på det är ju 

mord, det är kvinnor som är döda eller drogade och män som står 

och tycker att det är nice men man blir ju så matad med det här 

hela tiden så jag bryr mig inte så mycket om det här, det är som… 

kollar på den här och sen går man vidare. 

--- 

Detta citat styrker det Kilbourne (1999) menar när hon skriver att reklam inte skapar 

ojämlikheter mellan könen men det bidrar i allra högsta grad till att normalisera det. Även om 

AN är medveten om det kan det indikera att det finns delar av normalisering i hans uttalande. 

Hans inställning till att titta på bilden och sen gå vidare tyder på en del i patriarkatets 

normaliseringsprocess då AN konnoterar att kvinnan är död, men trots det går vidare. 

  

Som vi tidigare nämnde så tyder analysen på att kvinnorna positionerar sig i en 

identifikationsposition, ett slags systerskap (jmf med svenskhet) (Gripsrud, 2008). Inom det 

patriarkala temat kan vi däremot se att männen positionerar sig på ett annat sätt då de 

bortförklarar mannens porträttering och ger ursäkter till hans medverkan snarare än att de 

känner en identifikationstillhörighet. Genom att säga att han var full, bara gjorde ett så kallat 

“dirty work” eller endast kom till platsen och utnyttjade situationen. Medan kvinnorna 

ifrågasätter mannens porträtteringar när hon säger att om hon vore man skulle hon bli arg för 

att porträtteras på det sättet så tar männen aldrig detta i beaktande när de diskuterar kring de 

olika personerna i bilden. 

--- 

Grupp ett (bild två) 

AX:                                 Jag får känslan av att han inte har, det är inte han som gjort 

någonting utan han har typ bara kommit dit. 

CA:                                  Han har bara kommit dit, tagit sin slips och (JA: och hängt den 

runt halsen) Ja, det måste han ju ha gjort. 

--- 

Med tanke på att detta resonemang tydligt framkommer i gruppen med män så kan det tyda på 

en positionering i en manlig gemenskap med det större kollektivet som de anser sig tillhöra, 

men snarare i form av försvar än i identifikationstillhörighet. Samtidigt som de vid flertal 

tillfällen förkastar den position som mannen tillhör ser vi även tecken på att de försvarar sin 
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“grupp”. Att försvara och ge ytterligare förklaringar för vad som kan ha hänt kan också vara 

en faktor i reproduktionen av de olika stereotyperna i samhället (Zotos & Tischla, 204). 

 

Om reklamen speglar samhällsutvecklingen eller inte är trots alla studier som gjorts svårt att 

svara på. Reklamvärlden tenderar att sträva bakåt snarare än framåt i porträtteringen av 

kvinnor och vidhåller den traditionella synen på vad som är kvinnligt och manligt (Jarlbro, 

2006). Det kan tydas till en fientlig sexism där kvinnor som utmanar män om makten 

tillskrivs negativa egenskaper (Zotos & Tischla, 2014) för att den hegemoniska strukturen, 

patriarkatet, ska kunna fortsätta vara den dominerande diskursen i samhället (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2014). 

 

Temat om sexism och patriarkat utifrån ett feministiskt perspektiv skulle kunna ses som 

diskurser. Detta eftersom grupperna sinsemellan har ett gemensamt sätt att se på bilderna. Det 

kan också tydas att deltagarna blir interpellerade av bilderna på ett liknande sätt och intar alla 

en feministisk subjektsposition (Rose, 2012). Betydelsebildning i exempelvis reklambilderna 

bidrar till att maktförhållandena kan neutraliseras, det blir så pass självklart att de inte heller 

ifrågasätts (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det finns antingen hegemoniska, 

dominerande eller utmanande diskurser som det ständigt pågår en kamp mellan (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). Även om deltagarna diskuterar ur en feministisk diskurs har den 

inte möjlighet att bli dominant eftersom patriarkatet är den dominerande diskursen som styr 

på en kontextuell nivå. Däremot kan man här se spår på hur den feministiska diskursen sipprar 

in i den hegemoniska, genom att mottagarna intar en kritisk feministisk inställning samt 

förkastar bildernas budskap. 

 

Från bilderna går det att tyda att det inte längre räcker med att kvinnan är ett sexuellt objekt - 

hon måste nu dö för att den yttersta objektifieringen ska ske, något som deltagarna ställer sig 

väldigt kritiska till. Diskussionerna om kvinnan sätter henne i facket som sexobjekt och 

honom i en dominerande relation till henne, hon blir objektet medan han blir subjektet (de 

Beauvoir, 2012). Detta styrks av Lindgrens (2011) och Jarlbros (2006) texter om hur män och 

kvinnor representeras i reklam. Enligt Jarlbro (2006) kan dessa framställningar av män och 

kvinnor bidra till en fortsättning av representationen och uppfattningen om vad som är 

feminint och maskulint. 
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6.6 Tema: dekadens 

Temat om dekadens framkommer ur diskussionerna om festkulturen. Att dekadens skulle få 

så mycket utrymme som det fick var inte förväntat. När en grupp återkommer till specifika 

ämnesaspekter i ett samtal även om de diskuterat andra ämnen på vägen kan det tyda på att 

det är viktigt för deltagarna i relation till det ämne som diskuteras (Wibeck, 2010). Samtliga 

deltagare återkommer till att diskutera alkohol, fest och droger. Moderatorn har dock aldrig 

nämnt eller medvetet försökt styra in deltagarna på det spåret. Genom att titta på hur ämnet 

återkommer i diskussionerna kan vi se en “tropikal stig” som Wibeck (2010) kallar det. Att 

ämnet uppkommer och återkommer frekvent bör tillmätas betydelse eftersom det kan indikera 

intressen för ämnet från deltagarnas sida (Wibeck, 2010). 

 

Med dekadens tolkar vi det som att de menar att reklambilderna romantiserar kvinnan som 

underordnad och mannen som överordnad men också alkohol och droger. De ser det som ett 

moraliskt förfall. Det diskuteras mycket kring att mannen och kvinnan inte är vid sina 

sinnesfulla bruk. Att de även talar om att mannen är rik och har pondus blir en form av den 

klassiska bilden av hegemonisk maskulinitet. Den ultimata maskulina mannen ska vara 

sexuellt erfaren, ha makt och pengar, bjuda kvinnor på middag, drinkar med mera 

(Bernhardsson & Bogren, 2011). Trots att deltagarna kritiserar mannen och det kan tolkas 

som att de äcklas av mannen i bilderna tillskrivs han fortfarande egenskaper som kan tillhöra 

den ultimata mannen. 

 

Enligt diskussionerna indikerar det att föreställningen om mannen som påverkad kan ta bort 

hans ansvar. Enligt grupp ett och tre får de känslan av att mannen kom dit i efterhand - att han 

står med en slips runt en kvinnas hals och spexar obrydd är ord från deltagarna som bidrar till 

denna tolkning. Det påtalas även att hon kan vara påverkad, till och med utslagen, men 

framförallt lyfts hennes korta kjol eller avsaknad av kläder helt. I den blandade gruppen lyfter 

GI tanken om att ingen kvinna skulle vilja lägga sig på motorhuven i endast underkläder 

frivilligt och ställa upp på en sådan bild vilket, enligt GI, tyder på att hon måste ha varit 

påverkad för att ha gått med på det.  

 

En intressant aspekt att lyfta är slipsens roll i bilden från Duncan Quinn. Judith Butler menar 

att det är handlingarna som konstruerar genus, och att män inte bär slips för att de är män utan 

att män som bär slips skapar manlighet (Hammarén & Johansson, 2009). För att bokstavligen 
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fortsätta på detta exempel har slipsen här åkt av och befinner sig runt hennes hals som en 

snara. Vilken sorts manlighet skapas egentligen här? 

 

Det är intressant att spekulationer kring att det är den fulla mannen som begår brott 

uppkommer då statistik visar att det finns en annan bild i samhället i relation till likartade 

våldssituationer. BRÅs nationella trygghetsundersökning, NTU, menar att det finns ett 

mörkertal i undersökningar om våldtäkter. När det kommer till alkohol och droger så är det 

betydligt vanligare att gärningsmannen varit påverkad då män varit utsatta, än när kvinnor 

varit det (Den nationella trygghetsundersökningen, 2016). Det handlar om att media målar 

upp en bild av hur, var och när våld och/- eller sexuella våldsbrott sker och det kan tänkas att 

den bilden följer med deltagarna in i de samtal som förs under fokusgruppsintervjuerna i. Det 

har tidigare analyserats kring hur intertextualitet inom populärkulturen skapar en 

världsuppfattning, men även nyhetsmedier kan vara en del i denna intertextualitet som förs 

vidare i alla texter. 

--- 

Grupp tre (bild ett) 

JE:                                   Hollywood. Nä men (GI: skratt) att det har varit någon fest och 

han känns lite sådär, vad kallas det, lite jappig och så eh. 

/.../ 

JE:                                    Ja och det är inte det här, det är inte det här att… han känns ju 

välbärgad men inte det här propra – jag vet inte någon slags sund 

(VI: : på ett sunt sätt) nä alltså, han känns ju koksig. 

--- 

Grupp ett (bild två)    

JA:                                   Ja hela hans, han ser ju inte ut att vara vid sina fulla sinnes bruk i 

alla fall på nått sätt. Utifall man kollar på honom så är han ju 

bara..(CA: ja hans stirriga blick) Mm men lite, han ser omåttligt 

nöjd ut alltså. Det är helt sjukt. (AN: ja) 

CA:                                  Asså min spontana tanke om de hela det är att, lite som förra 

bilden, att dom har varit ute, här är en tjej som stått med den här 

mannen och vid hans kompisar bord och så har dom blivit för fulla 

och så tar dem den här bilden för att visa upp(AN: utnyttjar 

situationen). Ja, typ. Hemskt att säga så, men det är min spontana 

tanke. 
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--- 

Här diskuteras det kring hur vida mannen är påverkad och att han inte har någon kontroll över 

sig själv på grund av det. Det kan ses som en del i hur uppfattningar om samhället skapas 

utifrån intertextualiteten i bilderna då avkodningen visar på någonting som inte stämmer 

överens med NTU:s undersökning.  

6.7 Tema: konsumtion 

Ytterligare ett tema som uppkommer är temat om konsumtion. Den kommer inte ta lika stor 

plats i den här studien då vi inte har möjlighet att titta på vilka långtidseffekter den påverkan 

som deltagarna talar om kan ha, men den är intressant att lyfta. I sina positioneringar infinner 

sig alla också som konsumenter när de diskuterar reklambilderna.  

 

De talar aktivt om hur reklamen säljer en livsstil och inte endast produkten i bilden vilket 

skulle kunna vara en förklaring till att man inte ser produkten som säljs särskilt tydligt i någon 

av de reklambilderna som visas. Det diskuteras ofta om reklamens makt, påverkan och hur de 

säljer mer än en produkt i sina bilder, att de säljer och skapar både ideal samt stereotyper 

(Kilbourne, 1999). 

--- 

Grupp tre (slutdiskussion) 

JE:                                   Det är ju som ytterligare en axel på modet så att märkena på något 

sätt ska definiera vem du är som person, och om de lyckas med det 

har de som kommit långt 

VI:                                   Jag tror mycket det här alltså, livsstil. Det är inte bara att handla en 

viss typ av produkter utan att handla en livsstil och hur ska jag 

uppfattas och hur man ska vara som människa (GI: mmm precis) 

och det tror jag kan vara lite farligt för att man någonstans ska, 

man ska inte gå in till sig själv och fundera på hur man vill vara 

utan man ska snarare kopiera kändisar eller bloggkändisar vem 

man ska vara (GI: mm) inte bara vad man har på sig men även hur 

man uppfattas som människa och ja. Det tror jag inte är bra för 

samhället. 

--- 
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Intressant är att kvinnogruppen ofta diskuterar att de aktivt själva väljer all den reklam de vill 

se. Enligt Jean Kilbourne är detta inte möjligt då reklam hela tiden finns överallt runtomkring 

oss, det är som att säga att man kan välja att inte andas in förorenad luft (Kilbourne, 1999). 

Exemplet nedan visar en intressant aspekt då vi tolkar det som att deltagaren tror att hon 

aktivt väljer sin egen reklam på sociala medier samtidigt som hon ibland nämner att reklamen 

finns överallt. Dock utsätts man ständigt för reklam utan att själv ha kontroll över det, det 

gäller även reklam som finns på sociala medier. Det visar både att de medvetet känner till 

reklamens påverkan, men även omedvetet. 

--- 

Grupp två (slutdiskussion) 

MI:   men asså den typen av modereklam som man aktivt kollar på, asså 

sån som man kanske letar upp själv det är ju bara på internet. (alla 

instämmer) Att reklamen finns överallt, men att man aktivt letar 

upp den själv på sociala medier. 

--- 

Zotos & Tischla (2014) diskuterar kring reklamen som både ett formverk och en spegel av 

samhället. I grupp ett påpekas att det är hemskt att reklam ser ut på det här sättet men att det 

tyvärr är så det är och att det drar uppmärksamhet till sig. Detta stämmer överens med 

Kilbourne (1999) som menar att reklambilder inte skapar ett ojämlikt samhälle men de 

normaliserar synen av kvinnan som hjälplös, svag etc. Temat om konsumtion tyder på att 

diskursen om konsumtionen finns där i allra högsta grad men att den är ifrågasatt då de själva 

belyser problematiken.  
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7. Slutsats och diskussion 
Studiens syfte var att genom en receptionsstudie undersöka hur fokusgrupper tolkar 

modereklambilder som visar en död kvinna samt hur de positionerar sig gentemot bildernas 

budskap. Målet var aldrig att få fram ett resultat som kan generaliseras utan att titta specifikt 

på de tre utvalda fokusgrupperna. Syftet besvarades genom följande frågeställningar: 

7.1 Slutsats av resultat 

Vad är bildernas budskap?  

I bildanalysen framkommer det att det finns ett budskap i bilderna som belyser kvinnan som 

underordnad och svag. Den gynnande tolkningen kan då sägas vara kvinnan som underordnad 

mannen, hon är där för att behaga honom och han kan agera utan konsekvenser. Gruppen med 

kvinnor förkastar den gynnande innebörden medan de andra två grupperna pendlar mellan att 

förkasta och förhandla bildernas budskap. 

 

Hur avkodar deltagarna reklambilderna?  

Deltagarnas avkodning visar ett resultat där kvinnan kan konnoteras som död samt som 

underordnad.   

 

Det avkodades att kvinnan porträtterades som underordnad genom exempelvis ordvalen; svag, 

offer, passiv och trofé. Mannen avkodades till att vara makthavare med mycket pondus, 

genom bland annat ordvalen; cool, obrydd och säker. Tydligt var att kvinnorna direkt 

förkastade bilderna och var upprörda över att sådana här bilder produceras samt publiceras. 

Vid ett tillfälle frågade en av kvinnorna, om än skämtsamt, om hon fick kasta ut surfplattan 

genom fönstret. Männen å sin sida intog en förhandlande position relativt snabbt och var 

ärliga med deras känslor kring att sådana här bilder inte väcker deras uppmärksamhet i en 

vardagssituation vilket ökar studiens trovärdighet. 

 

Resultatet visar att de kvinnliga deltagarna positionerade sig i en subjektsposition där de 

kände någon slags gemenskap med kvinnorna i bilderna. Medan männen istället positionerade 

sig i någon sort försvarande position gentemot mannen som porträtteras. Den blandade 

gruppen positionerade sig framförallt som en del i gruppen. Det var känslan av att de inte ville 

skapa en konflikt sinsemellan utan var måna om att få behålla sina positioner som en del i 

gruppen där de höll diskussionen på en jämn nivå genom hela samtalet. 
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Vad kan utläsas från de tolkningar som framkommer? 

Resultatet visar att de teman som går att finna i deltagarnas diskussioner är: temat om våld 

mot kvinnor, det feministiska temat om genus (patriarkat och sexism), temat om konsumtion 

samt dekadens. Temat om konsumtion, patriarkatet och dekadens kan sägas vara hegemoniska 

då samhällsstrukturen gynnar dessa teman. Däremot kan det feministiska temat om sexism 

och våld mot kvinnor ses som alternativa då de utmanar en hegemonisk ordning och inte har 

en dominant ställning i samhället.  

 

Dessa teman kan i sin tur ses som diskurser eftersom de alla innefattar ett bestämt sätt att se 

på bilderna, och att budskapen i viss mån accepteras av deltagarna.  

 

Resultatet indikerar att reklambilder, liknande studiens stimulimaterial, kan vara en 

bidragande faktor i reproduktionen av kvinnliga stereotyper och i det skapas en ond cirkel där 

patriarkatet förstärks och kvinnan objektifieras till sitt yttersta. Resultatet indikerar även på 

hur dessa bilder bland annat ses som en i mängden vilket pekar på att bilder som visar kvinnor 

i sex-och våldssituationer är normaliserade. 

 
7.2 Diskussion 

Inledningsvis är vi nöjda med den metod som valts för studien. Under fokusgrupperna bad vi 

deltagarna att skriva ned sina första tankar om varje bild då vi ville försäkra oss om att de inte 

blev påverkade av varandra. Vi har inte kunnat utläsa någon skillnad mellan de nedskrivna 

tankarna och i deras samtal senare och därför har vi inte lagt någon vikt vid det i analysen. En 

svaghet med studien är att deltagarna endast fick titta på tre bilder som alla visade kvinnan 

som död. I och med detta kan det finnas en möjlighet att deltagarna förstod vilka typer av 

bilder det var vi visade dem, men vi upplevde inte att de samtalade med varandra utifrån att 

göra oss nöjda. Om vi hade gjort om studien idag skulle vi ha blandat dessa bilder 

med ”normala” modereklambilder för att titta närmare på hur de reagerar på olika typer av 

bilder. Det hade dock blivit ett större projekt som inte skulle rymmas i denna studies 

omfattning. Vi hade också övervägt att använda oss av mer dagsaktuella bilder, som går att 

hitta, men just här gjordes denna avgränsning för att tydligt kunna peka på kvinnor som kan 

ses som döda.  Receptionsstudien tycker vi fungerar bra för studiens syfte. Vi har under 

processens arbete haft svårigheter för att avgränsa oss vad gäller metoder, då vi gärna vill titta 

på fler aspekter men det är inget som får plats i den här studien och dess omfattning.  
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De resultat och analyser som gjorts stämmer överlag överens med den forskning som gjordes i 

Violent advertising in fashion marketing (2004). Där kunde resultatet tydligt utläsa att 

männen hade en mer positiv inställning till bilderna de fick titta på, vilket stämmer överens 

med fokusgrupperna i denna studie. Däremot kunde de visa att män använde ord som kärlek, 

ömhet och glädje medan kvinnorna talade om rädsla, avsky och förtvivlan vilket är en större 

skillnad än i denna studie. Den största skillnaden vi kom fram till var att männen intog en mer 

förhandlande position och uttryckte sig som att “Ja, det suger att reklam ser ut på det här viset 

men det är så det är”. Kvinnorna å andra sidan tänkte ett steg längre utanför reklambilderna: 

“Ja, det suger och det får inte lov att vara såhär. Vad kan vi göra åt saken?”. I den här studien 

visade vi reklambilder där deltagarna avkodade kvinnan till att vara död. Det är inget som 

tidigare forskningar har använt som stimulimaterial. Blir det en så tydlig gräns när kvinnan är 

död? 

 

När kvinnan går från att vara ett sexuellt våldsobjekt till död, och med en potentiell manlig 

mördare i bilderna, kan det antydas att gränsen passerats. Det är inte okej att spela på den 

döda kvinna i reklam enligt våra deltagare. Trots de negativa inställningarna till bilderna säger 

männen att de inte skulle bojkotta märket under en längre period utan antagligen glömma bort 

bilden. 

 

Ett berömt citat taget ur boken De andra könet (2012) av Simone de Beauvoir lyder: “Man 

föds inte till kvinna: man blir det”. Det är omvärlden som skapar “kvinnan”, den bestämmer 

vad som är “kvinnligt” och hur kvinnor bör uppträda. I slutändan blir det så som kvinnor 

faktiskt uppträder (Freedman, 2003). Freedman (2003) menar att det viktigaste i detta är att 

den sociala konstruktionen av “kvinna” faktiskt har inneburit ett fortsatt förtryck mot kvinnor. 

Resultatet i denna studie indikerar att reklambilder av denna karaktär kan ha en påverkan på 

hur kvinnlighet skapas och därmed också hur omvärlden ser på kvinnan och hur hon bör vara. 

Simone de Beauvoir förklarar ur ett historiskt perspektiv hur genusordningen skapats. Med 

genusordningen menar hon att mannen representerar makten och kvinnan är underordnad. 

Djur nöjer sig med den biologiska processen utan att bry sig om att skapa kultur, men 

människan är inte ett sådant djur. Människor strävar istället både efter att skapa kultur samt att 

uppnå de ideal som råder (de Beauvoir, 2012). 
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De två bilderna, som har en filmisk utformning skapar inte lika mycket negativa känslor som 

den tredje autentiska bilden gjorde. Kan detta kopplas till populärkulturen och hur 

intertextualitet fungerar för att normalisera och avdramatisera bilden av den 

döda/utnyttjade/svaga kvinnan? I sådana fall kan det antydas att populärkulturens 

representation av våld mot kvinnor är en bidragande del i upprätthållandet av patriarkatet, 

strukturer och hur kvinnor ständigt objektifieras i dagens samhälle. Detta stämmer väl överens 

med Stankiewicz & Francine Rosselli (2008) som menar att denna typ av bilder som media 

visar upp ökar acceptansen av våld mot kvinnor. Det skulle till och med kunna gå så långt att 

bilden av våld mot kvinnor skapar attityder där kvinnan som offer för sexuella övergrepp kan 

tyckas be om det. Det är den bilden media visar när de porträtterar kvinnor i sexuella 

dödssituationer och ökar på så sätt acceptansen för vad en kvinna bör vara okej med (Capella 

et al. 2010). 

 

Varifrån kommer idéerna som reklambranschen har, om att utnyttja kvinnor genom att 

porträttera henne på det här viset? Medier rapporterar om high school-ungdomar i USA som 

våldtagit en medvetslös kvinna och sprider bilden av henne på sociala medier, hur svenska 

tjejer lär sig kampsport för att försvara sig och att våldtäktsmännen gång på gång friges. Om 

vi ser till den påverkan som deltagarna själva pratar om och hur de påverkas av reklam kan vi 

kanske dra en slutsats att medias porträttering bidrar till hur mottagare tolkar bilderna. Detta 

kan i sig kopplas samman med Kilbournes (1999) tankar om hur medias stereotyper är en 

bidragande faktor i mäns överordnande ställning. Det är en långdragen slutsats men ett plus 

ett blir två och i slutändan är det svårt att se pusselbitarna framför sig men inte lägga ihop 

dem.  

 

Vi får inte glömma att fokusgrupperna här inte kan stå för alla män och kvinnor utan för 

endast de här utvalda gruppen, därför kan slutsatsen endast sägas gälla deras resonemang. 

Fortsatt forskning, fördjupning och kartläggning kan kanske ge större indikationer på hur 

reklamens porträttering påverkar och influerar människor i deras vardag. En intressant fortsatt 

forskning hade varit att genomföra en bredare undersökning med fler deltagare som 

exempelvis att titta på vad modeller, fotografer, designers och andra som verkar i branschen 

tycker om fenomenet. Samt att göra en kartläggning av vilka verkliga effekter detta kan ha på 

samhället, utifrån teorier om påverkan, makt och identitet hade också varit intressant. I denna 

studie har diskurs används enbart som begrepp för att få en förståelse till hur olika företeelser 
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i samhället kan fungera som en så kallad norm, att utvidga studien och genomföra en kritisk 

diskurs analys hade varit intressant för att ytterligare titta på maktaspekter. 

         

Representationen av kvinnlighet som produceras i dessa bilder ser vi som ensidiga och 

problematiska. Det finns ingenting i bilderna som strider mot den rådande ideologin, inget 

som utmanar eller testar gränser. Det hegemoniska våldet som män har gentemot kvinnor 

speglas av media, i form av dessa reklambilder, som i sin tur fungerar som ett formverk till 

samhället (Zotos & Tischla, 2014). Spegelbilden påverkar samhället och därmed har en ond 

cirkel skapats. Jarlbro (2006) menar att reklambilder inte kan anses bära skulden till ett 

djupare samhällsproblem, vilket vi inte heller påstår. Däremot anser vi att bilderna blir en del 

av ett samhällsproblem. Modereklambilderna i sig kommer inte bidra till att män mördar 

kvinnor, eller att kvinnor vill bli slagna och inte heller kan reklamen anses bära skulden för 

den våldsstatistik som finns i samhället. Men bilderna bidrar till att upprätthålla ett synsätt 

som vi anser är förlegat och diskriminerande vilket kan bidra till att patriarkatet vidmakthåller 

sin struktur. När dessa bilder passerar oss när vi åker tunnelbana, åker hiss, surfar i mobilen 

eller tar en drink med våra vänner, gång på gång, år efter år, kan då bilderna bidra till och bli 

en del i de maktsystem som påverkar samhället och de människor som lever där? 
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9. Bilagor 
Nedan presenteras fullständig denotation och konnation av reklambilderna samt den 

intervjuguide som användes under fokusgrupperna. 

9.1 Bilaga 1 - Semiotisk analys av studiens bilder 

JIMMY CHOO, 2006, bild 1. 

Denotation 

I bilden kan vi se en svart bil med öppen baklucka. Bilen är parkerad någonstans i ett 

ökenlandskap där berg skymtas vid horisonten. Det är soligt och bilen bildar en del skuggor. 

En kvinna ligger nedsjunken i bakluckan på bilen, hon har långt blont hår och bär en vit 

klänning. Hon har även på sig ett par högklackade skor och håller i sin ena hand en liten 

handväska, medan hon har ögonen stängda. Till höger om henne sitter det en svartklädd 

mörkhyad man. Han har på sig ett par svarta solglasögon och tittar rakt in i kameran. Han 

stödjer sig mot marken med en spade, som står i en liten grop.   

 

Konnotation 

Ljuset i bilden tyder på att detta utspelar sig någon gång mitt på dagen. Då kvinnan på bilden 

ligger helt nersjunken med stängda ögon så konnoterar vi att hon inte är vaken. Mannen håller 

i en spade i vad som ser ut att vara ett påbörjat grävande av ett hål, detta ger intrycket av att 

han är på väg att gräva ett hål att begrava kvinnan i. Detta konnoterar i sig att kvinnan är död. 

Mannens position, kläder, blick och vad som antas vara hans bil skapar konnotationen av att 

han är en mäktig och dominant man. Miljön, omgivningen och kläderna konnoterar till en 

typisk Las Vegas-miljö ute i Nevada öknen, något har gått snett igår kväll och nu ska han 

begrava henne där ute. De som är insatta i musik- och filmbranschen skulle kanske känna igen 

mannen på bilden som den amerikanska film -och musikproducenten, Quincy Jones. 

 
DUNCAN QUINN, 2008, bild 2. 

Denotation 

Bilden visar en man, en kvinna och en bil. Det är en svartvit bild men man kan se att det är 

mörkt runt omkring dem, vilket gör miljön svår att se. Mannen i bilden är klädd i en smårutig 

kostym där kavaj och byxor hör samman, han bär en ljus skjorta med de översta knapparna 
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uppknäppta. Mannen står bredvid en bil och i sin ena hand håller han en slips som är knuten 

runt en kvinnas hals. Hon ligger på rygg och är endast iförd ljusa underkläder på bilens 

motorhuv. Vid hennes huvud kan man se att något mörkt som ser ut som vätska rinner ner för 

motorhuven. Hennes ansikte får man inte se då huvudet är böjt snett bakåt och uppåt mot 

mannen. Hans blick å andra sidan är riktad rakt in i kameran. Man kan urskilja ett subtilt 

leende på hans läppar. 

Konnotation 

Bildens mörker ger intryck av att händelsen utspelar sig på kvällen. Antingen i ett garage, 

med tanke på bilen, eller utomhus. Det mörka ljuset runt mannen, kvinnan och bilen kan 

konnoteras till något hemligt, det finns någonting man vill dölja. När man tittar på bilden kan 

det tolkas som att kvinnan är död, och att personen som har dödat henne är mannen på bilden. 

Den mörka vätskan under kvinnans huvud bildar den här konnotationen då den kan tolkas till 

att vara blod. 

Blodet ger konnotationen om att våld har skett. Slipsen som är knuten runt kvinnans hals och 

som mannen håller i gör att man kan sammankoppla hennes död till honom. Slipsen ger 

konnotationen att han har strypt henne, vilket inte helt stämmer överens med blodet. Det kan 

tolkas som att det har skett ytterligare våld utöver strypning. Som betraktare kan man känna 

ett stort obehag på grund av mannens ansiktsuttryck och av hans blick. Mannen ser inte 

skrämd eller orolig ut, vilket vore naturligt i en situation som denna. Det är nästan tvärtom, 

han ser lugn och trygg ut – nästan överlägset självsäker. Att kvinnan endast har underkläder 

på sig medan mannen står fullt påklädd i kostym ger också känslan av dominans gentemot 

henne. Bildens komposition och hur den är fotograferad innebär att man som betraktare tittar 

ner på kvinnan, hon konnoteras som den svaga och utsatta i den position hon befinner sig i. 

 

SUPERETTE, 2009, bild 3. 

Denotation 

Bilden är tagen ur ett fågelperspektiv och visar en kvinna som ligger på rygg i en bred 

spiraltrappa, huvudet ligger nedåt mot trappens fotända och håret böljar sig under henne. Det 

är en stentrappa med trappräcke i ett kringligt mönster. Räcket speglar av sig i skuggor längs 

hela trappen. Hon har på sig en blå klänning, en mörk väst och ett par oknutna rullskridskor. 

Hennes ben ligger böjda, den ena armen syns inte och den andra ligger utsträckt. Hon ser ut 
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att ha ett tight guldigt/gult halsband och armband på sig. Kvinnan är blek i huden och vid 

hennes hals och handled är hon mörk, nästan mörkblå. Under kvinnans huvud är det en röd 

pöl och även från hennes näsa rinner det en röd vätska. 

Längst ner till höger i bild står det en text “ Be caught dead in it - Superette - High fashion”. 

Konnotation 

Blodet och kvinnans position gör att vi konnoterar att hon är död. Vid första anblick tolkar vi 

det som att dödsorsaken är att hon har ramlat med sina oknutna rullskridskor. Det är ljust i 

bilden, nästan som att solljus sipprar in vilket konnoterar att det är mitt på dagen som 

händelsen skett. Eftersom kvinnan är finklädd så kan det tolkas som att hon antingen varit på 

någon festlig tillställning eller att hon var på väg dit. Bilden ger också en konnotation om att 

hon kan ha blivit knuffad. Den tolkningen uppkommer i form av bildens utformning. Den är 

tagen uppifrån, som att någon stannar kvar och fotograferar henne när hon ligger död. Med 

tanke på hennes tighta halsband och den blåa tonen på hennes hals så skulle hon också ha 

kunnat bli strypt innan fallet. Den blå tonen skulle också kunna vara en skugga från 

trappräcket. Texten “Be caught dead in it” förstärker intrycket om att kvinnan är död men 

genom texten “Superette high fashion” så menar bilden på att hon fortfarande är snyggt klädd 

och att det är huvudsaken. 

9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Några inledande ord om syftet med intervjun och hur den kommer att gå till. 

Öppningsfrågor 
• Namn, ålder, yrke? (Ni kommer att vara anonyma) 

• Vad är er relation till mode? 

 

Introduktionsfrågor 

• Vad tänker ni på när ni hör ordet modereklam? 

• Hur tar ni del av mode och modereklam? 

 

Övergångsfrågor 
- Hur skulle ni säga att ni inspireras av reklam? 
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• ...som trender tillexempel, hur tänker ni där? 

Här visar vi dem bilderna, en i taget och sedan får de några minuter till att skriva ner deras 

spontana tankar och reflektioner de får när de ser bilden. Genom att vi ställer frågan: 

• Berätta, vad ser ni i bilden och vilka tankar väcker bilden hos er? 

 

Nyckel/tematiska frågor 

 
Tema 1 - Modereklambilder 

Syfte: att få förståelse för deltagarnas relation till mode och modereklam. 

• Berätta vad ni tycker om bilden? 

• Vad tänker ni om hur modellen/modellerna poserar? 

• Vad gör bilden reklam för? 

 

Tema 2 - Kvinnornas roll i bilderna 

Syfte: Att ta reda på vad deltagarna anser om porträtteringen av kvinnan i bilderna. 

- Hur tycker ni att kvinnan visas upp i bilden? 

• (Jimmy Choo & Duncan Quinn) vad bidrar de olika personerna med i bilden? 

·       (Superette) Vad uppstår det för tankar när ni ser den röda fläcken i bilden? 

 

Tema 3 - Mannens roll i bilderna 

Syfte: Att ta reda på vad deltagarna anser om porträtteringen av mannen i bilderna. 

- (Jimmy Choo & Duncan Quinn) Hur tycker ni att mannen visas upp i bilden? 

- (Duncan Quinn) Vad tänker ni när ni ser att det är mannens slips som ligger runt kvinnans 

hals? 

- (Jimmy Choo) Vad tänker ni när ni tittar på gropen som mannen i bilden håller på att gräva? 

 

Efter sista bilden: 

Tema 4 - Modereklamens makt 

Syfte: Se hur deltagarnas förståelse kring de möjliga effekterna hos modereklamen ser ut. 

• Hur ser ni på mode och modereklamens position i samhället? (makt) (Deras ställning, 

om man jämför med media och så - vad har de för ställning i samhället?) 

• Tror ni att modereklamernas kläder och utformning inspirerar människor? I så fall hur 

då? 
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Tema 5 – Döda kvinnor i reklam 

Syfte: Att se hur de diskuteras kring fenomenet “döda kvinnor i modereklam”. 

• Anledningen till att vi har visat er just dem här tre bilderna är då de fått mycket kritik 

för att visa upp bilden av en död kvinna. Vad tänker ni om det? 

• Kan ni förstå den här kritiken på något sätt? 

- Om dem svarat att de kan se kvinnan som död och diskuterat det - Vad känner ni för 

att modereklambilder producerar bilder där en död kvinna representeras? 

 

Avslutande fråga 
• Skulle ni vilja köpa någon av kläderna? 

• Varför tror ni att sådana här bilder produceras? 

• Är det någonting ni vill tillägga? 

 

 


