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Abstract

The purpose of this study was to examine how femininity is staged in two of Rihanna's 

music videos. In recent years, Rihanna has been one of the most prominent artists. The 

semiotic picture analysis and the radical feminist theory became the tools to make this study 

possible. This is a qualitative study that was done to create an understanding and a thorough 

analysis. The videos "Pon de Replay" (2005) and "S&M"(2011) were analyzed by splitting 

them in 10 different scenes each. We constructed an analytical framework. In our analysis, 

we found a significant difference between these two videos. In "Pon de Replay" Rihanna's 

image was much more shy and soft. In "S&M" she had a tougher attitude and the video had 

a serious undertone.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att studera hur kvinnligheten iscensätts i två av artisten 

Rihannas musikvideor. Den semiotiska bildanalysen och den radikalfeministiska teorin blev 

verktygen för att kunna göra denna uppsats möjlig. Detta är en kvalitativ uppsats som gjorts 

för att skapa en förståelse och en djupgående analys. 

Rihannas musikvideor ”Pon de Replay” (2005) och ”S&M” (2011) analyserades genom att 

dela upp dessa två i 10 olika scener per video. Dessa 10 scener blev alltså till stillbilder, som 

analyserades efter den semiotiska bildanalysen. Vi gjorde även en jämförelseanalys där vi 

diskuterade resultatet och skillnaderna mellan ”Pon de Replay” och ”S&M”. 

Vi konstruerade ett eget analysschema för att få svar på de frågor vi ställde. I vår analys 

kunde vi se en väsentlig skillnad dessa två videor emellan. I ”Pon de Replay” var Rihannas 

framtoning mycket blygare och mjukare. I ”S&M” fanns en hårdare attityd och en seriös 

underton. Det kvinnliga förtrycket är tydligare i ”S&M” och Rihanna kämpar i videon emot 

det. I ”Pon de Replay” kändes Rihanna yngre och mer omedveten. 
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1. Inledning
Att forska inom världen av musikvideor har under en tid attraherat oss båda. Våra 

utbildningar har introducerat oss för stora delar av medievärlden där vi fått stor inblick i hur 

dagens artister på olika sätt marknadsför sig och sin musik. Att nå ut med sin musik via 

musikvideor på sociala forum är ett av dessa sätt. Allt eftersom både tiden och samhället 

förändras ses även en förändring i dagens artister, deras musik och approach.

Vilka signaler man som artist sänder ut genom framträdanden på scen och i rörlig bild blir 

här en viktig aspekt att titta på. Vilka signaler musikvideorna sänder ut blir även viktigt  

eftersom accessen till dessa är enorm och görs för en väldigt bred publik. Sångerskan 

Rihanna är en av de artister som på senare tid varit enormt populär och på olika sätt 

exponerad i media. 

Rihanna är född 1988 och kommer ursprungligen från Barbados. Hon har fans över hela 

världen och har sedan sin debut 2005 släppt sex album (Billboard). Enligt Rihannas egen 

hemsida rankas hon nu som den första kvinnliga artisten på tio år som haft tio förstaplatser 

på Billboardlistan, bland annat med låten ”S&M”. 2011 hamnade ”S&M” på 16:e plats över 

Sveriges mest spelade låtar det året på Digilistan i P3. 

Som en del av examensarbetet har även en konstnärlig gestaltning producerats. Våra 

mediekunskaper och vetenskapliga färdigheter har slagits samman till en produktion som 

utmynnade i ett radioprogram. Vi ville producera ett radioprogram eftersom att det var 

intressant att diskutera det våra ögon ser och uppfattar, utan att för den skull använda bilder. 

Att återberätta och rapportera vårt resultat i ett talande medium blev därmed en intressant  

kontrast. Våra olika utbildningar har gett oss olika färdigheter inom varsitt ämne, där inget 

av våra huvudämnen varit radioproduktion. Vår uppsats sträcker sig en bit in på det mediala 

planet och inte bara det vetenskapliga. Att stilla vår nyfikenhet kring radioproduktion och 

samtidigt utveckla våra kunskaper såg vi som inget annat än ett gyllene tillfälle. 
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med vår uppsats är att undersöka två av Rihannas musikvideor. Vi har valt att 

analysera två videor för att kunna göra en jämförelseanalys. Videorna vi valde är hennes 

första video, producerad år 2005: ”Pon de Replay”, och den andra är producerad år 2011: 

”S&M”. Varför vi valt dessa är för att den ena musikvideon producerades vid tidpunkten för 

hennes genombrott och den andra videon är en aktuell video som visar på hur hennes 

artisteri och approach ser ut idag.

Eftersom att problemställningen vi utgick ifrån kom till oss på grund av egna, löst 

analyserande observationer så vi visste inte om det faktiskt var ett uttalat problem eller inte.  

Idéen om just denna radikalfeministiska analys finns för att vi reagerade på det vi såg i dessa 

musikvideor. Vi har vuxit upp med Rihannas musik och själva följt hennes karriär. Vi har då 

uppfattat en viss utveckling i hennes scenspråk och attityd. Vi vill analysera och diskutera 

detta även ur ett vetenskapligt perspektiv och inte bara genom våra egna uppfattningar.

Musikvideor är ett viktigt komplement till låten och hur personerna i videorna framställs blir  

minst lika viktigt anser vi. Vi märker att mycket av musikvideorna som produceras idag 

speglar på att kvinnor ska vara provokativa och männen till lags vilket då blir en viss typ av 

iscensättning i videorna. Bakom varje video finns en regissör som väljer att iscensätta 

kvinnorna på olika sätt, likväl som övriga faktorer i videorna blir iscensätta. Med 

iscensättning menas att allt som finns med i musikvideorna; interiör, exteriör, rekvisita,  

huvudpersoner, koregrafi etc, finns där av en anledning. En iscensättning är inte spontan, 

utan planerad och genomförs alltså på grund av en anledning. Hur kvinnor framställs och 

beter sig i musikvideor är alltså ingen tillfällighet. 

Frågeställning:

1. Hur iscensätts kvinnligheten i Rihannas musikvideor: en video från 2005 och en 

video från 2011?

2. Har iscensättningen av kvinnligheten förändrats dessa två musikvideor emellan, och 

i så fall hur?
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3. Teori
Vi redogör här för de teorier vi använt i vår uppsats. För att ge en grund för det feministiska 

tänket beskrivs även grundstenarna för feminismen i det första kapitlet. En rad olika faktorer 

blir där viktiga för att skapa en förståelse för de olika ideologierna inom feminism och 

varför vår analys kommer se ut som den gör. Fokus kommer ligga på radikalfeminismen. 

Fortsättningsvis följer kapitel om kvinnans roll i offentligheten och radikalfeminism direkt 

kopplat till analyser av rörlig bild. Den radikalfeminstiska teorin anser vi är en mycket god 

teori som ligger till grund för detta arbete. Vi hoppas och tror att den kan tillföra väldigt  

stora kontraster under analysens gång och att det kan hjälpa oss att faktiskt se en skillnad i 

resultatet.

 3.1 Feminismer

Trots att feminism idag fått större plats i vårt politiska styre och sett mer av samhällets 

dagsljus finns fortfarande en bitter eftersmak. Samklangen är inte alltid ljuv, snarare direkt 

eller indirekt kopplad till enormt kvinnoförtryck och attackerande manshat. Att måla in sig i  

ett hörn genom att benämna feminism som något beständigt och ensidigt är vanligt, då 

kunskapen om feminism och vad det innebär är förhållandevis låg. 

Istället för att tala om feminism som något tendentiöst kan man istället använda uttrycket  

feminismer, då uppfattningen om vad feminism är går isär och har väldigt många 

underrubriker. Genusforskaren Lena Gemzöe har skrivit boken Feminism och berättar i 

bokens inledningen om åsikter och upplevelser som hennes studenter vid Stockholms 

Universitet råkat ut för. Det handlar om kommentarer som ”Men inte är väl du feminist, du 

som är så söt” och reaktioner ifrån omvärlden som gör att de manliga kursdeltagarna måste 

förklara varför de studerar genus och feminism. 

Chefredaktören och den ansvarige utgivaren på webbtidningen Feministiskt Perspektiv, 

Anna-Klara Bratt, skriver i en debattartikel publicerad hos Dagens Nyheter 2012-02-22 att 

feminister år efter år fått uppleva hat och hot. Hon beskriver klyftan mellan feminister och 

antifeminister som ekande stor, en klyfta som uppkom samband med att Feministiskt 

Initiativ äntrade den svenska, politiska sfären under 2005. Antifeminismens framtåg har 

under åren lett till att feminism på ett radikalt sätt kopplats ihop med nazism, där feminister  

likt nazister anses handla i tron av en konspiration. Kanske finns denna klyfta mellan 
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feminister och antifeminister på grund av bristen på kunskap, kanske växer och frodas den 

på grund av ignorans. 

3.2  Feminismens fyra huvudriktningar

Den feministiska tanketraditionen är en tradition som steg för steg vuxit fram, och är 

inledningsvis en bra startgrop i försöket att förklara begreppet feminism. Genusforskaren 

Lena Gemzöe beskriver denna tanketradition som en huvudriktning bestående av fyra 

väsentliga matriarker: liberalfeminism, radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och  

socialistisk radikalfeminism. De fyra olika matriarkerna existerar på många sätt sida vid sida 

där ingen av dem är mer dominant än den andra. Liberalfeminismens grundpelare är att 

kvinna och man, oavsett kön, ska existera under samma demokratiska rättigheter och friheter 

där ingen är mer värd än någon annan baserat på kön. Liberalfeminismen är idag en av de 

mest välkända och omskrivna riktningarna inom världen av feminismer (Gemzöe 2005). 

Aktiva liberalfeminister har under århundraden tagit till kamp och kämpat för kvinnliga 

rättigheter, så som utbildning, rättigheter enligt lag och sist men inte minst: den kvinnliga 

rösten i politiken. Feminister som framför allt stred för lika rättigheter och för rösträtt brukar 

allmänt beskrivas som den första vågen av feminister (Persson 2009). 

Marxism/socialistisk feminism består, som namnet till viss del också avslöjar, av två delar:  

socialistiska feminister och marxister. Lena Gemzöe har valt att dela upp dessa och anser att  

gå tillbaka till marxismens historia är en nödvändighet för att skapa en föreståelse för teorin. 

Marxismen ser problem i att människor delas in i grupper; klasser, där stora maktskillnader 

finns. Samhället ska, enligt marxismen, förändras i en jämlik riktning där kvinnors 

rättigheter bland annat ska stärkas. Detta icke jämlika samhälle når enbart jämlikhet när det  

ekonomiska systemet förändrats och socialismen införs (Gemzöe 2005). 

En viss skillnad mellan socialistisk radikalfeminism och socialistisk feminism finns. Denna 

skillnad kan exempelvis utgöras i diskussionerna kring kvinnors löner och arbeten. Den 

socialistiska feminismen värderar dessa frågor högst, till skillnad från den socialistiska 

radikalfeminismen som istället riktar sina intressen emot det som sker i den mer privata 

sfären, det vill säga hemarbete och sexualitet (Gemzöe 2005). Socialistisk radikalfeminism 

anser att hierarkier mellan könen visar sig starkt inom politiken, inom ekonomi och 

familjelivet, i ett yttrande som exempelvis låga löner för kvinnor, kulturell nedvärdering 

emot kvinnor och i vissa fall även sexuellt våld. Att på så många plan som möjligt försöka 
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frångå uppdelningen av privat och offentligt är idag en viktig del inom den moderna 

feminismens tankar. 

3.3 Radikalfeminismen

När kvinnor tillsammans kunde yttra känslor och tankegångar de trodde de varit ensamma 

om blev en av de första dagarna för radikalfeminismen. Radikalfeministerna ansåg att det 

personliga var politiskt och hävdar att kvinnor är förtryckta i kraft av sitt kön (Gemzöe 

2005). Radikalfeminismen är en ideologi av kvinnor för kvinnor, och de kvinnor som till en 

början såg och upptäckte teorin ansåg att kvinnorna öppet motarbetades av männen. 

All makt anses tilldelas männen och kvinnans plats i samhället tenderar att bli mycket liten,  

då makt direkt kopplas ihop med mannen och dennes övertag i det så kallade patriarkatet. 

Patriarkatet är det system som råder i samhället, där mannen ”är av högre rang” än kvinnan. 

Kvinnor och män internaliserar patrikala normer, vilket för många kvinnor medför att de lär 

sig att leva men en syn på sig själva som underlägsna (Tollin, Törnqvist 2009).

Den amerikanska radikalfeministen Kate Millett har introducerat och beskrivit patriarkatet  

och fått det att bli en central mittpunkt i de feminismer som råder idag.  I boken 

”Sexualpolitiken” beskriver Kate Millett att samhället alltid baserat makt på kön. En 

fördelning som är så självklar att den för gemene man och kvinna blir osynlig och en del av 

vardagen, en osynlig men också uppväckande maktordning. Detta tros leda till att kvinnorna 

accepterar maktordningen och lever i den i tanke om att sådant är samhället. 

Patriarkatet lär kvinnan redan från barnsben att hon är underordnad mannen, bland annat 

utifrån det religiösa perspektivet (Millett 1971). Kvinnans underordnande i maktordningen 

blir inte bara ett faktum på grund av teorierna, utan även på grund av fysiskt våld och 

förtryck. Kvinnan ses som en sexuell varelse som måste kontrolleras med hjälp av våld och 

hot om våld. Det sexuella förhållandet blir alltså inte ett möte mellan jämlikar, utan ett sätt  

för mannen att utnyttja patriarkatets makt. Vetskapen av att det existerar våld i en kvinnas 

närhet får kvinnan att begränsa sitt egna liv. Val som att inte bära en allt för kort kjol, eller ta  

en genväg hem är centrala tankebanor som existerar i kvinnans värld. (Tollin, Thörnqvist 

2009).

Objektivitet, vetenskap och liberala rättsprinciper är särskilda områden som 

radikalfeminismen handskas med (Persson 2009). Mannen ska alltså utgöra normen, och 
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orättvisor i samhället skapas på grund av vilket kön man har. Synen på kön brukar inom 

radikalfeminismen delas upp i två uppfattningar: essentialistisk syn och konstruktivistisk syn 

(Gemzöe 2005). Den essentialistiska synen betyder att man ser en skillnad mellan könen 

som en inneboende egenskap hos dem. Den konstruktivistiska synen ser däremot skillnaden 

mellan könen som skapade av något socialt och historiskt. 

Kvinnor har enligt radikalfeminismens syn om den biologiska skillnaden mellan könen 

alltid, i alla tider, varit underordnade männen. Detta baseras på tanken om att mannens 

könsorgan, till skillnad från kvinnans, kan användas som ett vapen emot kvinnan (Gemzöe 

2005). Spekulationer om att kvinnan är underordnad mannen har också uppkommit då 

tankegångarna kretsat kring mannens aggressivitet. En aggressivitet som inte finns hos 

kvinnan då mannen har ett hormon kallat testosteron, som i patriarkatet anses ge utlopp för 

våldtäkter och hot om våldtäkter. 

Shulasmith Firestone, radikalfeminist, hävdar att kvinnans underordning även kan ses som 

en del av deras börda av att reproducera vårt släkte. Det leder till ännu en faktor som gör 

kvinnan blir beroende av mannen och endast om denna börda hävs kan kvinnan bli friare. 

Denna teori vann inget vidare gehör hos radikalfeminister runt om i världen, då de ansåg att 

detta knappast kunde leda till en global frigörelse för kvinnan.

Firestone såg kvinnors kroppar som problemet och hennes lösning går ut på att 

upphäva, om inte de biologiska könsskillnaderna i sig, så åtminstone effekterna av 

dem (Gemzöe 2005).

Dagens samhälle har sett ändringar i den privata och den politiska sfären tack vare 

radikalfeminismen. Sedan 1970-talet har synen på förtryck inom familjen och sexuella 

förtryck förändrats och gått från något privat till faktorer som politiken ska ha hand om 

Gemzöe 2005). Men radikalfeminismen har även fått utstå mycket kritik, bland annat 

kritiseras dess inställning till män. Kritiken utgår ifrån att kvinnan inte sägs vara förtryckt på 

grund av orättvisor i samhället, utan av männen som också anses vara kvinnans största 

fiende. Förståelsen för att män också lever under förtryck och underordning är något som 

många anser saknas i ideologin. 
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3.4 Kvinnan och offentligheten

Genom allt historiskt perspektiv har kvinnan aldrig setts som det kön som borde ta plats 

inom olika former av estetisk verksamhet. Kvinnans roll och erfarenhet har setts som mindre 

intressant, då artisteri av olika slag alltid varit en manlig angelägenhet. Till skillnad från 

mannen kategoriseras kvinnan som passiv och att på olika sätt skapa och tillverka har ofta 

förknippats med manlighet snarare än kvinnlighet (Ganetz, 1997).

Docenten Hillevi Ganetz framhäver i boken ”Hennes röster” att det än idag är laddat för en 

kvinna att kalla sig författare. Likväl som det blir laddat att kalla sig författare, har även 

kvinnan en laddad position när denne ska kalla sig artist. Att vara en offentlig person 

förknippas med att vara man, då kvinnan enligt feministiska teorier ofta ansetts tillhöra den 

privata sfären, där hemmet och omhändertagande av barn är i fokus. Ett visst undantag 

gäller marxismens/socialistiska feminismens tankegrunder kring arbetarklasser, där kvinnan 

också kunde arbeta. Tillhör man dessutom överklassen ger pengarna en annan makt i 

samhället där kvinnan på så sätt åtar sig mer friheter.  

Att stå på scenen innebar att bli synlig i offentligheten, i motsats till tidens 

anständighetskrav som föreskrev att kvinnor verkade i intimsfären (Ganetz 1997). För 

kvinnor har offentligheten inte varit ett lätt åtagande, då de som tagit offentligheten i  

besittning på olika sätt blivit anklagade för något som Hillevi Ganetz citerar som: ”en var 

mans kvinna, en prostituerad.” 

3.5 Radikalfeministisk teori i rörlig bild

I boken ”Feministisk teori i rörlig bild” väljer författarna Katharina Tollin och Maria 

Törnqvist (forskare i feministisk teori) att analysera filmen Thelma och Louise utifrån den 

radikalfeministiska teorin. Tollin och Törnqvist har valt i sin bok att analysera olika 

feministiska perspektiv i fem olika kapitel, med en film som fokus som de själva valt ut efter 

tycke och smak. De väljer själv att beskriva kapitlet om Thelma och Louise som: ”under 

manlig överhöghet – på radikalfeministisk resa”. 

Kvinnor förväntas agera underordnade och passiva för att vara åtråvärda och bli älskade. 

Ytterst handlar det om en avhumaniseringsprocess, där kvinnor frånsägs sin mänsklighet för 

att bli sexuella objekt, ting som kan åtrås och beundras av män (Tollin, Törnqvist 2009).
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MacKinnon  hävdar att kvinnor är och lever som fiskar i vatten, därför att dom hela tiden 

måste omforma sitt ytter för att behaga (Tollin, Törnqvist 2009). Att kvinnorna är osynliga 

individer och människor i samhället men som hela tiden ses som möjliga att få, och som 

objekt som är tillgängliga. Den radikalfeministiska tanken är att kvinnan hela tiden har 

mannens blick på sig ständigt som han har ett öga på henne. Hon måste alltså bevisa att hon 

duger. Läppstiftet på en kvinna blir till en slags kod som symboliserar kvinnans acceptans av 

samhället och är symboliskt viktigt för henne. Det är en markering mot mannen att hon gör 

vad hon vill, att hon är en stark kvinna som inte vill se sig själv som ett objekt. Först när 

kvinnor möter kvinnor i egna organisationer, på egna villkor, kan de formulera gemensamma 

erfarenheter av förtryck och gemensamma krav på förändring av maktordningen (Tollin, 

Törnqvist 2009).

Om det är en stark kvinna som står upp för sig själv och som får rollen som överlevare eller 

hjälte så strider det helt mot ramarna mot den radikalfeministiska tolkningen av kvinnan. För 

att återställa ordningen blir det automatiskt så att man gör kvinnorna till offer. Istället för att  

ge kvinnan en möjlighet att kontrollera sin kropp själv, och kunna definiera sitt egna liv så 

vill man istället hitta gränsdragningar över vad som är normalt respektive inte normalt.  

Radikalfeminister hävdar således att kvinnor inte kan samarbeta med män eller med 

samhället för att få en förändring utan måste således spela på sin kvinnlighet. Detta genom 

att att använda läppstiftet som en symbolistisk markering, eller göra gester med sina fötter 

för att visa frigörelsen i att hon vill därifrån. 

Det är helt enkelt omöjligt att begära att kvinnor ska kunna formulera en 

klar vision av det fria samhället och den jämställda kärleksrelationen innan 

de ens har tillgång till sina egna röster.

(Tollin, Törnqvist 2009, s 81).

Tollin och Törnqvist har i sina analyser delat upp filmerna i olika scener och diskuterar 

innehållet i varje scen ur det radikalfeministiska perspektivet. Inför varje scen presenteras en 

kort text ifrån deras teoribildning, exempelvis anges MacKinnon som en populär källa, 

vilken de sedan resonerar kring. Tollin och Törnqvist rekommenderar den som läst deras 

bok, och till den som studerar utifrån en feministisk teori – radikalfeministisk teori att  

fundera över nio frågor som de arbetat fram som diskussionsunderlag när man genomför en 

analys. De har tagit fram dessa frågor för att hjälpa oss att förstå och förmedla kunskapen 
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inom radikalfeminismen i analysen, som de gjorde av filmen Thelma och Louise. Deras nio 

frågor sammanfattade ser ut följer:

1. Vilken roll spelar kunskap i respektive berättelse och hur representeras relationen 

mellan kön och vetande? Är kunskap ett vapen?

2. Vilken roll spelar kroppen som plats för makt, förändring och subversion i de fem 

filmerna? Läppstiftet är ett framträdande attribut, hur kan det förstås teoretiskt?

3. Hur skildras våld i filmerna? Vad kan skillnaderna säga om liberalfeminism och 

radikalfeminism som teoretiska perspektiv? 

4. Hur tecknas relationen mellan kön och andra sociala kategorier såsom etnicitet, 

klass och sexualitet?

5. Diskutera ”man föds inte till kvinna, man blir det” utifrån filmerna. På vilket sätt 

kan formuleringen tolkas och och skifta i betydelse i förhållande till perspektiven?

6. Vilka betydelser fästs vid familjen som institution och gemenskap i de olika 

berättelserna?

7. Feminism är enligt flera av perspektiven en fråga om liv och död. Diskutera 

kampen för överlevnad genom de fem filmerna.

8. Hur skildras blickens betydelse i filmerna och de teoretiska perspektiven? Hur 

länkas seende till makt?

9. Frigörelse illustreras ofta i termer och bilder av sexuell frigörelse. Hur kommer 

sådana föreställningar till uttryck i de fem filmerna?
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4. Metod
Vårt examensarbete har avgränsats till att studera två utav Rihannas musikvideor.

Vi hade kunnat studera flera olika videor för att analysera Rihannas utveckling över tid, men 

vi har valt att koncentrera oss på två videor för att mer djupgående kunna studera dem. Den 

kvalitativa typen av undersökningar känns därför viktigare och vi vill istället se en mer 

direkt skillnad, dessa två videos emellan. Vi har därför använt oss av metoden semiotisk 

bildanalys, eftersom det är den mest passande metoden för vårt syfte – att göra en kvalitativ 

studie. Tillsammans med ett radikalfeministiskt perspektiv har tecken och symboler 

analyserats utifrån John Fiskes och Jostein Gripsruds redogörelser för bildanalys och 

semiotik, och utifrån Katharina Tollin och Maria Törnqvists tidigare forskning om 

radikalfeminism inom rörlig bild. 

Musikvideorna har delats upp i scener där vi analyserat varje scen, som alltså blir en 

stillbild, var för sig. Allt för att kunna analysera så grundligt som möjligt med hjälp av ett  

särskilt utformat analysschema med redogörelser för vilka tecken och symboler vi tittat på 

under analysen. Vi valde att studera just Rihannas videos för att hon är en av de största 

kvinnliga artisterna idag, och har varit en stor stjärna sedan hennes karriär startade.  

Vi har valt att använda oss utav webbplatsen Youtube därför att vi anser att det är det nya 

och moderna sättet att betrakta musikvideos idag. Youtube kan användas av vem som helst 

när som helst, vilket gör att videorna som läggs upp på hemsidan är tillgängliga dygnet runt. 

Videorna vi analyserat är olika långa, där ena videon ”Pon de Replay” är 3:37 minuter lång, 

och där videon ”S&M” är 4:03 minuter lång. 

I analysen tog vi hjälp av Katarina Tollin och Maria Törnqvist mall om hur man kan 

analysera utifrån en radikalfeministisk teori, teoribildning kring radikalfeminismen men 

även med hjälp av Hillevi Ganetz teorier kring kvinnans roll på det offentliga planet.  För att  

kunna analysera videorna utifrån den semiotiska bildanalysen delade vi upp videorna i tio 

olika scener, det vill säga tio stillbilder var. De tio olika scenerna är alla tagna ifrån olika 

tidpunkter i videon för att skapa så stor spridning som möjligt och därmed ge ett 

sanningsenligare resultat. 

En bildsemiotisk analys utgår ofta ifrån att bilder analyseras utifrån begreppen konnotation 

och denotation. I vår uppsats har analysen enbart inriktats på konnotation, eftersom att den 
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semiotiska bildanalysen handlar om just tolkning av tecken. Den radikalfeministiska 

analysmallen och konnotationsbegreppet stärker varandra och hjälper oss att tolka det vi ser 

på ett bra sätt, eftersom att båda handlar om tolkning. För att göra analysen tydligare blev 

det alltså bättre att utesluta denotation. 

4.1 Bildanalys 

Rene Magritte – konstnär (1898-1967) hävdar att det du ser kopplar du ihop med dina egna 

föreställningar, det du läser kopplar du ihop med dina egna föreställningar och vad som 

händer i världen påverkas också därmed av dina egna föreställningar (Ekström, Larsson 

2000). Det Magritte menar är att oavsett vilken bild du tittar på och analyserar, så gör vi alla 

olika subjektiva tolkningar om hur var och en uppfattar omvärlden omkring oss. 

När man analyserar bilder, utgår man efter tecken att tolka, och allt som kan tolkas är tecken 

(Berger 1999). 

I en bildanalys räcker det inte med att analysera enbart det vi ser, vi måste även koppla ihop 

det vi ser med tankar och associationer vi får som dyker upp när vi studerar. Bilder, och 

texter kan säga två olika saker och därmed få olika betydelser och meningar. Bildens 

betydelse förändras helt och hållet beroende i vilket sammanhang det visas i. När man 

analyserar bilder får man ta hänsyn till färgerna och kulörerna i bilderna. Rött symboliserar 

kärlek, och blått står för renlighet, så får bilden en helt annan betydelse. Går bilden man 

analyserar i grått, svart och vitt istället för i färg, får bilden en helt annan betydelse och 

association. 

En bild kan finnas i den som genomför analysens minne en längre tid, om det visar sig att 

analyseraren har en personlig relation till bilden/bilderna som visas. Så som en journalist 

väljer ord efter ämne och sinnesstämning, så väljer fotografen sitt motiv med omsorg. 

(Ekström, Larsson 2000).

En bildanalys utgår från tusentals bilder, men allt eftersom analysen görs så kan bilderna 

minskas till ett tiotal, eller till två bilder som får representera bildernas och temats innehåll  

och motsättningar. Bilder kan säga mycket, Vad säger det? Vem sa vad? Varför det? Vad 

uttrycker kläderna? Vem stod upp och vem satt ner på bilderna? Konventioner kan vara en 

länk till ett sociologiskt betraktelsesätt när man gör en medieanalys (Ekström, Larsson 
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2000).

4.2 Semiotik

Den vanligaste definitionen av semiotik är ”studien av tecken”, och där all uppmärksamhet 

riktas främst på texten. Inom semiotiken anses mottagaren spela en aktivare roll än i någon 

av de flesta teorierna. Studier av tecken handlar inte enbart om tecken/bilder i det vardagliga 

språket, utan också om allting som står för någonting annat. Det som är tecken för dig, 

behöver nödvändigt vis inte vara tecken för någon annan.

Interpretant – Tecken – Objekt hänger alla dessa samman. Tar vi exemplet att solen i 

sammanhanget är ett tecken, så blir associationerna vi har till solen ett objekt, och 

interpretantet blir vår tolkning. Solen behöver nödvändigtvis inte vara ett objekt, utan det 

kan var ett slags fenomen. Solen kopplar vi ihop med egna föreställningar om den, att den 

har starkt sken, eller att det är varmt utomhus. Interpretantet i detta blir alltså själva 

tolkningen enligt filosofen Charles Sanders Peirce (Gripsrud 2008). 

Tolkningen av tecken blir olika beroende på vem som ser och tolkar tecknet. När vi skymtar 

en rad olika tecken, förknippar vi och förbinder vi det med tidigare erfarenheter. I en film 

där första bilden som dyker upp skulle varit tagen i ett landskap med ett tuffande ånglok 

skulle de allra flesta tolka som ett tecken att filmen du ser är en västernfilm utifrån de 

föreställningar, associationer och tolkningar som du som tittare förknippat med just den 

genren. Tecken i alla dess slag som finns och existerar, används och uppfattas alltid i 

historiska, sociala och kulturella sammanhang (Gripsrud 2008). 

Upphovsmannen till semiologin – Ferdinand de Saussure hävdar att språkliga tecken som till 

exempel färgen ”orange” inte alls härstammar från själva objektet. Han anser att det innebär 

att tecknet får sin betydelse utifrån sitt förhållande till andra tecken som finns. Övergripande 

kan man konstatera att det är den faktiska skillnaden som fastställer betydelsen av tecknet 

(Gripsrud 2008).

Det är viktigt hur den som analyserar bilden ser på den och hur tolkningen blir eftersom att 

det är viktigt att designa tecknet på ett sätt som gör att de flesta personer tolkar det som 

avsändaren vill. F. De Saussure hävdar istället att tecknet består av dess fysiska form och att 

det är en extern verklighet, där tecknet hänför sig till verkligheten enbart genom tolkarens 
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föreställningar (Fiske 1990). En bild slutar inte vid inramningen, utan vi som analyserar 

kompletterar bilden med våra egna inre bilder Frågan man kan ställa sig är: vad har hänt? 

Vad kommer hända? (Marner 1998).

Berger (1999), (i Swärd-Fors 2002) menar att semiotiken gör oss uppmärksamma på hur 

människor skapar en mening i sin språkanvändning, i sitt sätt att klä sig, i sitt egna beteende 

såsom klädsel, kroppsspråk, ansiktsuttryck och i texter i alla dess slag. Människor är 

meningstolkande varelser som vill skapa en mening och där han menar att vi sänder alltid ut 

budskap, och analyserar och tolkar andras budskap. Semiotikens huvudsakliga syfte är att 

tillhandahålla förfinade och sofistikerade metoder för tolkning utav dessa budskap vi stöter 

på – och sändningen av dem. 

4.3 ”Utan koder – inga tecken”

Enligt Saussure består det verbala tecknet av två komponenter, uttryck och innehåll 

(Hansson, Karlsson, Nordström 2006). Uttrycket inom bilden, semiotiken och innehållet 

som man tolkar symboliserar tillsammans tecken. Tecken kan inte skapas eller existera om 

inte uttryck och innehåll. Ett tecken får sin betydelse genom att det skiljer sig från andra 

slags tecken, men tecken är bundna och beroende av andra tecken. 

Att genomgå processen att tolka en bild, tecken, symboler eller index bygger på något 

förflutet. Där kan man dela upp processen genom att kategorisera tolkningen till synbild, 

inre bild och framställd bild. Synbilden i tolkningen är hur du som tolkar rör dig och 

förflyttar din blick. Den inre synbilden använder du när du tolkar dina egna drömmar, 

fantasier och samtal (Hansson, Karlsson, Nordström 2006). Du som tolkare plockar alltså 

fram dina undermedvetna erfarenheter och kan koppla samman det du ser med egna 

upplevelser och din kontakt med omvärlden. 

Utan koder finns inga tecken och heller ingen mänsklig tolkning (Hansson, Karlsson, 

Nordström 2006). Vilka kontexter och frågor man måste ta ställning och hänsyn till som 

tolkare är viktigt att bestämma i förväg, innan själva analysen sker. Tecken är rörliga och 

i största grad beroende av den som betraktar och dess engagemang. Tidsprocessen i en 

analys bör alltid anses vara en viktig infallsvinkel när det gäller bildstudier. 

Att studera flertalet bilder ger en större bild av ett pågående skeende. Upphovsmannen till 
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bilden, filmen eller texten har alltid en bild innan den når tolkaren. Det är sändaren 

(upphovsmannen) som skapar verket och som vill skapa ett meddelande till mig som 

mottagare. Samtidigt kan den processen bli komplicerad om det är flertalet individer som 

analyserar. Det kan försvåra eller förvränga analysen och skiljas radikalt från 

ursprungstanken upphovsmannen hade med verket.. Den individ som studerar och 

analyserar verket kanske inte alls har samma uppfattning, världsbild, fantasi, eller 

tankebanor som upphovsmannen har (Hansson, Karlsson, Nordström 2006).

Kännetecknande för tecken är att de står för något annat (Lindgren, Nordström 2009). För 

den som tolkar och analyserar är det viktigt att så långt som möjligt tolka sändaren till 

objektets tanke och försöka undvika missförstånd. Betraktaren till tecknet kan genom sitt 

engagemang omvandla i princip allt i omvärlden till tecken. Tecken kan betyda språk och 

det sker en riktad kommunikation. Det är någon som skapar tecknet, någon som analyserar 

tecknet och när tecknet brukas. Denotationen, konnotationen och den privata associationen 

är det som är det väsentliga när tolkningen skall genomföras (Lindgren, Nordström 2009). 

Vad ett ting är och vad det betyder kan inte separeras (Lindgren, Nordström 2009). En 

stillbild kan jämföras med ett skeende. Stillbilden behöver nödvändigtvis inte förmedla en 

fryst omgivning när bilden är tagen, utan kan istället spegla vår egna låsta position när vi 

analyserar och betraktar bilden.

4.4 Denotation

Denotation avser att beskriva tecknets/bildens betydelse. Oavsett vilket motiv det är på 

bilden. Trots att  motivet kan vara fotograferat i olika vinklar är fortfarande motivet 

detsamma och därmed denotationen densamma. Skillnaden blir alltså konnotationen - du ser 

motivet men tolkningen blir en annan. Denotation är vad som visas på bilden.”I det verkliga  

livet kombinerar de flesta tecken från både denotativa och konnativa innebörder och dessa  

förändras med tiden” - Barthes (Fiske 1990). Fotograferar du en häst som står på sina fyra 

ben, så kommer du se en hästman, fyra ben, en mule, en svans m.m. Oavsett om du 

fotograferar hästen i olika vinklar så kommer det du ser vara detsamma.
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4.5 Konnotation

Konnotation beskriver samspelet mellan tecknet och analytikerns uppfattningar och känslor 

och värderingar. Tolkningarna kommer därefter att skilja sig beroende på vem som 

analyserar och vad man analyserar. Ett tecken/bild kan ha olika betydelser beroende på 

grund av den som genomför själva analysen. Konnotation är med ett ord associationer.

När vi ser en bild, vad får den oss att tänka på och vad vi förknippar den med? Konnotation 

är hur det visas på bilden (Fiske 1990). Tittar du på fotografiet på hästen när du konnoterar 

kommer du se helt andra saker än vid denotationen. Det är här dina egna associationer och 

tolkningar kommer in. Du kan se saker som att hästen böjer på benen och att den ser ut att 

gnägga. Hästen kanske ser ut att titta ut ur bilden och den kan se ut som att den verkar 

drömma sig bort. Detta är skillnaden på denotation och konnotation. 

4.6 Scener

I tidigare studier om musikvideor och analyser av dessa har forskare valt att på olika sätt 

dela upp videorna i sekvenser. Wallis (2010) analyserade musikvideor i 30-sekunder långa 

sjok, vilket betyder att hela videon delats upp i delar á 30 sekunder. 

I en studie; ”Hur manligt och kvinnligt representeras i musikvideos” , har Hallström och 

Höglin (2006) analyserat sex musikvideos ur ett stillbildsformat som de valt att kalla scener. 

Katharina Tollin och Maria Törnqvist har i boken ”Feministisk teori i rörlig bild” analyserat 

filmen Thelma & Louise utifrån fem scener, men där blir scenerna längre eftersom det blir 

en analys av en film. Tidigare forskning visar alltså på att även om det handlar om rörlig bild 

bör man dela upp analysen i olika scener för att på enklaste och mest sanningsenliga sätt 

kunna applicera teorin i analysen. 

I vårt examensarbete analyserade vi vardera musikvideo ur 10 olika scener, vilket 

sammanlagt slutade i en analys av 20 stillbilder. Det är viktigt att valet av stillbilder på ett så  

riktigt sätt som möjligt representerar videon som helhet. Eftersom att det är kvinnligheten 

och hur denna representeras riktades fokus på Rihanna och hennes beteende. En musikvideo 

innehåller ofta ett massivt bildmaterial som ska komprimeras på ett omfång av cirka fyra 

minuter. Detta kan alltså betyda att samma bilder kommer användas flera gånger. Rihannas 

musikvideor är båda två runt fyra minuter långa, vilket utan avgränsning skulle betyda att 
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videorna kommer behöva delas upp i tusentals stillbilder. För att göra analysen så ingående 

och väsentlig som möjligt blev alltså ett urval av bilder en nödvändighet. 

4.7  Stegen för en semoiotisk bildanalys

För att på bästa sätt få ut det mesta utav vår semiotiska bildanalys som förankrar sig i 

konnotationen så har vi använt oss av studie av tecken. Konnotationen blir grundbegreppet i 

analysen och vi har valt att titta på:

1. Kroppsspråk i bilden

2. Klädsel i bilden

3. Miljö/bakgrund i bilden

4. Samspel mellan personerna i bilden

Vi valde att titta extra noga på dessa fyra punkter och tecken som kan placeras inom dessa 

kategorier eftersom att de är viktiga faktorer i en bild, men också för att de  på ett 

fördelaktigt sätt kan kopplas samman med den radikalfeministiska teorin. 

4.8 Stegen för en radikalfeministisk analys

Det som innefattar semiotisk bildanalys kommer i vår undersökning kopplas samman med 

det radikalfeministiska perspektivet. Det betyder att de olika scenerna vi valt ut ur dessa två 

musikvideor kommer analyseras utifrån semiotikens läran om konnotation, men också ur 

den radikalfeministiska teorin. Tollin och Törnqvist har i sin bok Feministisk teori i rörlig 

bild applicerat samma teori på film och analyserat filmen utifrån en rad olika frågor. Alla  

frågor grundar sig i botten av den radikalfeministiska teorin, men eftersom att Tollin och 

Törnqvist analyserat teorin genom film, måste dessa frågor anpassas efter vår uppsats och 

vårt syfte. Därför omformulerades deras frågor till våra egna så att de ska passa så bra som 

möjligt in i vår analys. Tollin och Törnqvists egna frågor finnes sammanfattade under 

kapitlet teori. Frågorna vi tittat på, och som är våra egna kommer därmed att se ut enligt 

följande: 

1. Förekommer våld i Rihannas videor? 
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Kontrolleras Rihanna av en man? Finns det ett hot om våld emot henne?

2. Hur ser relationerna ut i Rihannas videor mellan kön, klass och sexualitet?

Finns tydliga klasskillnader som gör att en kvinna är mer värd än den andra? Är ett kön 

överlägset det andra? Vilken kategori tillhör Rihanna? Hur speglas sexualiteten?

3. Hur skildras Rihannas kropp i videorna (läppstift som attribut, höga klackar som 

frigörande)?

Vad har hon på sig? Hur ser hon ut? Finns kvinnliga attribut representerade, exempelvis 

läppstift, höga klackar, korta kjolar? 

4. Hur ser Rihannas överlevnad ut i videorna?

Är hon i en maktposition? Vem styr och ställer? Är Rihanna underordnad någon? Är hon 

självständig?

5. Hur ser Rihannas blickar ut i videorna?

Vilka blickar sänds ut? Vad uppfattas av dem? Finns det makt i blicken? Finns 

underlägsenhet? Finns motstånd? Är hon flirtig?

6. Hur skildras Rihannas sexuella frigörelse i videorna?

Finns ett sexuellt förtryck? Är hon fri som kvinna?

4.9 Validitet och reliabilitet

Denna uppsats är ett kvalitativt arbete. Vi ville inte ge några statistiska säkerställda resultat  

eftersom att syftet med uppsatsen inte var att ge några sådana resultat. Den empiri vi samlat 

in gjorde vi en kvalitativ analys av utifrån förvalda teorier. Vi som författare till uppsatsen är  

själva kvinnor vilket i detta fall betyder att vi har våra egna föreställningar om hur det är att  

vara kvinna.

Insamlingen av empiri handlar givetvis om att vi som forskare måste göra ett urval. Urval 

som i vårt fall har betytt att vi har behövt avgränsa oss till två musikvideor och sedan välja 

en analysmetod som på ett representativt sätt skulle göra vår forskning rättvisa. Det finns 

felmarginaler i båda dessa urval. Två musikvideor kommer aldrig kunna bli en 
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representation för hela Rihannas karriär och artisteri, och analysen skulle säkerligen kunna 

se annorlunda ut om vi valt två helt andra musikvideor. Resultatet av denna analys är inget 

resultat som på något sätt ska tala för hur hennes beteende ser ut i andra videor. Detta är en 

kvalitativ analys som enbart inriktat sig på just dessa två videor från dessa två årtal.

Vår metod har även innefattat att vi gjort en slags mall för hur videorna delats upp i scener, 

vilket betyder att videorna representeras i form av 20 stillbilder. Bildmaterial kommer alltså  

medvetet uteslutas, vilket kan komma att ge en felaktig bild av videorna som helhet. Detta  

urval har gjorts då vårt syfte med forskningen är att kunna säkerställa så ingående resultat 

som möjligt.
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5. Analys
Nedan följer vår kompletta analys av de 20 olika scenerna som vi anser är representativa för 

varje musikvideo. Analysen har delats upp i en semiotisk del – konnotation, och en andra del 

där scenen analyseras med hjälp av de radikalfeministiska frågeställningarna som återfinns i 

vårt analysschema. 

5.1 Rihanna – Pon de Replay

Scen 1: Rihanna och två kvinnor

Konnotation: Kvinnan i mitten (Rihanna) ser ut att vara den personen som är i centrum. 

Ljuset faller direkt på henne vilket indikerar på att hon är stjärnan i bilden. Kvinnan till  

höger tittar frågande på henne och kvinnan till vänster ser ut att säga någonting. Vi tolkar att  

dessa tre kvinnor har klätt upp sig, men uppklädnaden är samtidigt ganska nedtonad med 

tanke på att kläderna känns ungdomliga och lättsamma. Rihannas tröja är till exempel en 

munkjacka som kortats av för att visa magen. Rihannas uppförande ser en aning nonchalant 

ut och det verkar som att hennes intresse riktar sig till någonting som finns utanför bilden 

med tanke på att hon sneglar ut ur bild. Eftersom att detta är en musikvideo kan man även, 

genom deras klädval, tolka att detta inte kommer handla om till exempel rockmusik eller  

metal. Snarare om lättsinnigare genrer som till exempel hiphop eller r'n'b. Bakgrunden tolkar 

vi som att de inte befinner sig i någon vanlig miljö, snarare en underground-miljö då allt är 

väldigt mörkt. Miljön bakom kvinnorna förstärker deras kläder och deras ansiktsuttryck på 

grund av detta. Bildens fokus ligger direkt på dessa tre kvinnor, vilket gör att de tolkas som 
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de tre huvudrollerna på stället. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Eftersom tre kvinnor förekommer i bilden så bildas ingen 

könskamp dem emellan, de känns snarare som tre väninnor. Inga män syns på bilden. Ingen 

av tjejerna på bilden ser ut att tillhöra någon överklass, snarare medelklass eller lägre 

medelklass. Rihannas kropp utsätts för ett större fokus då hon är placerad i mitten där hela 

hennes kropp syns och blir mittpunkten på bilden. Blicken riktas direkt på henne. En 

bidragande faktor till detta kan vara att ljuset faller direkt på henne och hon blir därför mer 

upplyst än de andra två. Det betyder också att hennes sexualitet blir det som bilden anspelar 

på. Det ger också henne mer makt och det känns som att hon är självständig. Det enda 

tydliga attribut som existerar är hennes bara mage. Håret är tillfixat på ett kvinnligt sätt tack  

vare stora lockar. Hennes blick är lätt nonchalant och vi upplever henne som en fri och 

självständig kvinna.

Scen 2: Rihanna på podiet

Konnotation: Rihanna dansar och hon ser ut att vara mittpunkten på festen eftersom att hon 

är placerad mitt i bilden. Hon verkar stå på ett upplyst podium. Hennes klädsel känns både 

utmanande men ändå avslappnad, precis som på föregående bild. Här på grund av hennes 

byxor ser ut att vara lössittande jeans. Den lilla, glittriga toppen vägs alltså upp med löst 

sittande och stora jeans. Rihanna har huvudet bortvänt, vilket på så sätt inte indikerar på 

något slags ansiktsuttryck. En kille står ovanför och tittar ner på henne när hon dansar. 

Miljön ser ut som i föregående scen, det vill säga en klubbmiljö. Ljuset är nedtonat och bara 
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vissa partier i bilden är upplysta. En mörk bakgrund ger en stor kontrast till det som är 

upplyst, det gör alltså Rihanna och killen ovanför till huvudroller. Med tanke på Rihannas 

klädsel och omgivningen blir känslan inte särskilt exklusiv, snarare ”street”-vänlig. Något 

som är väldigt vanligt i USA, främst med tanke på deras stora produktioner av just hiphop 

och r'n'b, vilka också är de genrer som Rihannas musik anser falla inom.  

Radikalfeministiskt perspektiv: Vissa hot kan tolkas ur bilden. Mannen som förekommer 

ovanför henne blir ett hot gentemot henne, då hon befinner sig på en lägre plats än honom. 

Det gör henne underordnad honom. Samtidigt befinner hon sig på en slags scen som är 

högre belägen än de personer som står i bakgrunden. Mannens roll i bilden känns 

betydelsefull trots att han inte är i direkt fokus. Han tittar på henne när hon dansar och det 

verkar som att hon gör det för att tillfredsställa honom. Hennes bara mage blir även här ett 

viktigt attribut då resten av hennes klädsel inte upplevs feminin. En viss sexualitet avspeglas 

dock eftersom att hennes överkropp inte är så påklädd. Rihanna får en slags offerroll då det 

känns som att hon måste göra vad som krävs för att underhålla både mannen där uppe i 

bilden och folket i bakgrunden. Hon känns inte som en fri kvinna och upplevs därmed som 

underlägsen. 

Scen 3: Rihanna dansar

Konnotation: Rihanna befinner sig på en fest och på denna bild uppträder hon två andra 

kvinnor. Hon står uppe på ett upplyst podium och dansar. Kvinnorna framför henne är 

lättklädda. Samtliga kvinnor på bilden har bara magar och färgglada kläder. Det är naket, 

lättklätt och väldigt mörkt där inne. Det gör bilden mer spännande och erotisk i och med att  
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den är mörk. Att se denna bild i en ljus miljö hade givit en annan känsla. Kvinnornas 

överkroppar är bakåtböjda och de bröstar upp sig, och vi tolkar detta som att de vill 

framhäva sina kvinnliga former. I bakgrunden står några män och de är mer påklädda än 

kvinnorna. De tittar på Rihanna och de två kvinnorna då de uppträder. Precis som kvinnorna 

faller deras klädsel inom ramarna för vad som anses vara hiphop-stil/street-stil. Kvinnorna 

ser här ut att briljera och dansa medan männen tittar på med sina ryggar tätt emot väggarna. 

Rihanna har den ena handen vilandes på höften vilket är ett starkt tecken på att det är just 

denna kroppsdel som vill framhävas. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Männen i bakgrunden får här en central roll, trots att de inte 

syns särskilt bra i bilden. De känns som en publik som vill bli underhållna och Rihanna och 

de två kvinnorna framför henne är där för att göra det. Vi vet inte hur många männen på 

bilden är, men de känns överlägsna kvinnorna. Männen har strikta positioner och ser 

bestämda ut. De är påklädda och ser civila ut, vilket inte kan sägas om kvinnorna. Deras 

kroppar är exponerade på grund av bristen på kläder. Rihanna är huvudrollen i denna scen då 

ljuset faller direkt ned på henne. Kvinnorna framför henne är ungefär lika avklädda, men 

Rihannas kropp exponeras mer just tack vare belysningen. Rihanna tar på sig själv och hon 

vill peka på sina kvinnliga attribut, vilket här blir höfter och mage. Hon ser inte lidande ut,  

snarare som att hon tagit sin plats i rampljuset och vill visa upp sig själv. Hon känns fri och 

självständig, trots männens vakande position i bakgrunden. Hennes kläder på underkroppen 

påverkar helhetsintrycket av henne, då det provokativa med hennes utseende vägs upp med 

löst sittande byxor och sneakers, vilket kanske inte räknas till det typiskt kvinnliga.
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Scen 4: Sneakers och jeans

Konnotation: Eftersom att Rihannas ena ben är upplyft tolkar vi det som att hon dansar dans. 

Hon är fortfarande placerad på sitt podium. Miljön är densamma som tidigare scener men 

denna bild är ljusare. Ljuset och fokusen ligger på Rihannas ben. Klädseln är även här 

vardaglig med sneakers och jeans vilket skapar en kontrast till festligheterna som pågår. 

Jeansen är lite för långa och de hänger ner under skorna, vilket ger en lite rustik och rå 

känsla. En känsla av att inte vara så ”brydd”. Att de dessutom är utnötta gör känslan och 

tecknet än mer tydlig. Trasiga jeans och sneakers indikerar här, som tidigare nämnts, på en 

avslappnad street-stil. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Bilden utgör egentligen bara Rihannas ben och fötter. Hon 

har på sig jeans och sneakers vilket inte speglar på någon slags sexualitet eller typiskt 

kvinnliga attribut. Snarare det omvända. Här syns en skillnad i jämförelse med tidigare 

bilder där man ser hela hennes kropp. Alla kvinnliga attribut som finns i de andra bilderna, 

exempelvis den bara magen, försvinner här och bilden får direkt en annan känsla. Det som 

dock kan sägas är att hennes klasstillhörighet verkar vara medelklass. Hennes kropp skildras 

inte på något sätt då det är en väldigt tight bild som enbart visar hennes ben och fötter. 

Eftersom att bakgrunden är väldigt intetsägande så vet man inte om hon befinner sig i en 

maktposition. Man ser bara hennes ben och det kan tolkas som att hon är en fri kvinna, då 

det inte verkar finnas någon slags konkurrens eller hot. 
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Scen 5: Rihanna pekar

Konnotation: Rihanna pekar och tittar direkt på oss som betraktar bilden. Tecken som 

hennes pekande hand och finger får oss att tänka på att hon vill locka med oss. Det gör även 

oss som betraktare mer uppmärksamma då pekningen blir en direkt handling emot oss. 

Personerna i bakgrunden dansar. All fokus ligger på Rihanna då ljuset faller på henne och 

hennes kropp. Hennes överkropp är väldigt exponerad och hon är inte särskilt påklädd. Det 

enda tecken som egentligen syns på hennes kropp är hennes överdel vilket vi direkt tolkar 

till något sexuellt och till en klubbmiljö. Hon befinner sig alltså enligt vår tolkning på något  

festligt evenemang i och med hennes klädsel. Den överdel hon har på sig är guldglittrig och 

väldigt liten. Känslan i bilden är glädje och hon verkar ha kul. Rihanna är mitt uppe i en 

monolog eller en sång, då hennes mun är öppen. Ljus och dunkel blandas i bakgrunden. 

Bildens känsla förmedlar, precis som vi nämnt innan, att musiken som spelas och danserna 

som utförs av både Rihanna och personerna i bakgrunden är av genren hiphop/r'n'b. Denna 

genré är, som tidigare sagts, starkt förknippad med löst sittande kläder. För kvinnor blir 

stilen komplett med löst sittande kläder som kombineras med tajtare kläder.

Radikalfeministiskt perspektiv: I och med att ljuset är fokuserat på Rihanna så är hennes 

uppenbarelse det som syns i bilden. Hon har makten i och med att hon är centrerad.  Det 

upplevs som att det är en slags "oskyldig" sexualitet Rihanna spelar på. Hon är avklädd, men 

samtidigt så är hon inte vulgär eller speciellt vågad. Hon känns som en ung kvinna som är 

där för att ha roligt. Rihanna är betraktade av oss, men inte av någon annan i bilden. 

Personerna i bakgrunden ser ut att vara upptagna av sig själva. Hennes blick på bilden är 

oskyldigt flirtig och glad. Rihanna pekar på oss, och hon är inte blyg  i och med att hon 

pekar och är så pass avklädd som hon är. Här blir attributen väldigt stereotypa i och med att 
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inte byxorna syns. Magen, och framförallt hennes bröst får en central roll. Vi uppfattar att 

hon spelar på det. Det märks rätt tydligt att hon inte kommer från en överklass på grund av 

hennes lättsamma och flickiga klädsel. Hon har kontroll, känns väldigt avslappnad och 

självsäker.

Scen 6: Lättklätt i nattklubben

Konnotation: De två kvinnorna och Rihanna dansar. Deras rörelser är ganska stora och det 

indikerar på att de dansar till musik med mycket tempo. Bakgrunden är väldigt mörk, och 

kvinnorna är upplysta underifrån. Belysningen ger känslan av att bilden är mer sensuell än 

om de hade varit upplysta ovan ifrån. Däremot är ljuset inte särskilt skarpt, snarare mjukt. 

Ljuset har en enorm effekt för tolkningen av bilden. Kvinnan till vänster i bild om Rihanna 

blir den person som blickarna faller på näst efter Rihanna, då hon är väldigt avklädd och 

provokativ och också relativt upplyst. Kvinnan till höger om Rihanna är den som blicken sist 

faller på i och med att hon inte har någon framträdande karaktär i bilden. I detta 

sammanhang blir hon väldigt påklädd och därmed inte lika intressant för tittaren. Rihanna 

har handen förd emot håret och ansiktet vilket kan tolkas som att det är där det är meningen 

att tittaren ska fästa blicken. Detta leder dock till en konflikt i betraktarens öga då hennes 

bara mage är väldigt exponerad och vänd emot ljuset. Hennes ansikte blir inte lika intressant 

som hennes typiskt kvinnliga attribut. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Rihanna är mittpunkten på bilden. I denna bild spelar hon 

aktivt på sin sexualitet. Hon vill framhäva sin kropp eftersom hon har handen på höften. Den 

andra armen lyfter hon upp så att vi som tittar ska kunna se hennes ansiktsuttryck. Hennes 
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ansiktsuttryck signalerar starkt en vilja av att vi ska vilja ha henne. I och med att Rihanna 

står med kroppen halvvänd emot oss, blir de kvinnliga formerna tydligare än om hon skulle 

stå rakt fram emot oss. Hon känns självsäker och ohotad. I och med att hon är centrerad i 

bilden förmedlar hon att det är hon som har makten. Hennes blick har en blandning av 

njutning och lidande, vilket i detta fall betyder att blicken talar till oss. Hon vill vara 

åtråvärd i betraktarens ögon. Kvinnan till vänster om Rihanna är även hon väldigt avklädd. 

Kläderna är i starka kulöra färger vilket betyder att hennes kropp ska bli fokuserad. 

Kontrasten mellan hennes jacka och BH gör även den att vår blick riktas på henne. Kvinnan 

spelar dock inte lika mycket på sin sexualitet då vi inte ser hennes ansiktsuttryck. Hon 

verkar inte heller ta på sig själv - som Rihanna gör.

Scen 7: Oskydig flirt

Konnotation: Den första känslan är att Rihanna lockar på oss. Hon tittar direkt på oss och det 

ser ut som att hon är på väg att säga något till oss. Hennes kropp är halvvänd ifrån oss men 

hon skjuter ut höften mot tittarens håll. Denna position är ett starkt tecken på ett lockande 

och ”retande”. Hennes kroppshållning är alltså inte öppen och överdrivet välkomnande vänd 

emot oss vilket ska locka oss och göra oss nyfikna. En öppen famn hade inte haft samma 

påverkan på tittaren. Hennes klädsel är här betydligt mer påklädd än på tidigare bilder., men 

ger ändå en mer feminin känsla än i tidigare scener. Klänningen täcker hela kroppen, men 

hon väljer här att visa mer av sina ben än innan då hon då hade byxor. Rihanna känns ung, 

flickig och oskyldig. Hon är ensam i bilden vilket gör att det inte känns som att hon bjuder 

in till fest, snarare till en stund ensam med henne där hon är huvudpersonen. Miljön känns 

lite mer bekväm än föregående miljöer, men här finns samtidigt ett annat tecken: Det röda 

ljuset till vänster i bakgrunden. Eftersom att ljuset är väldigt mjukt rött kan det alltså tolkas  

som något sensuellt. Hade det däremot varit klarrött hade innebörden blivit en annan och 
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snarare kopplats ihop som en slags varning. Med tanke på att ljuset faller på henne från 

höger sida blir det alltså där fokuset riktas. Hennes rygg och rumpa blir tydliga.

Radikalfeministiskt perspektiv: Till skillnad från tidigare bilder känns Rihanna här mycket 

mer kvinnlig. Trots att hon är mer påklädd här syns hennes kvinnliga kroppsform tydligare. 

Rihanna är helt själv i miljön vilket gör att hennes vinkning emot oss gör att vi blir 

utmanade: Vågar vi följa med henne eller ej? Rihanna är här ensam om makten då ingen 

annan person finns med i bilden. Vi upplever att hennes gest blir en viktig del i denna bild. 

Eftersom att hon inte är avklädd skulle budskapet bli ett annat om hon inte pekade emot oss. 

Hennes blick säger att hon vill att vi ska komma dit, men genom att vinka frågar hon också 

oss om vi vågar det. Ansiktsuttrycket och blicken signalerar attityd och som att det är hon 

som bestämmer. Blicken speglar inte på flickigheten utan mer på att hon är en bestämd 

kvinna som bestämt sig för att vi ska komma dit. Rihanna är upplyst från höger och det ger 

ansiktet en dramatisk look. I denna bild är hon definitivt en fri kvinna.

Scen 8: Dans på nattklubb

Konnotation: Rihanna dansar och resten av sällskapet dansar. Rihannas överkropp är 

framåtlutad och höften och hennes rumpa är bakåtlutad.  Fokus ligger på Rihannas mage, i 

och med att ljuset faller ner över den. Ljuset är sensuellt och mjukt och framkallar skuggor. 

Ljuset förstärker hela situationen i bilden: stämningen blir inte ”hysterisk” och överdrivet 

festlig, snarare mjuk och sensuell. Kvinnan längst till vänster har minst kläder på sig, men 

tack vare att Rihanna är placerad i mitten är det Rihanna som får all fokus. Hon framhäver 

sin kropp i och med att hon sätter händerna på höfterna och att hon bröstar upp sig. 
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Kvinnorna till vänster är upptagna med att titta på varandras kroppar. Nattklubbsmiljön är 

tydlig eftersom ljuset är mörkt och ljusglimtar och neon skymtar i bakgrunden. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Rihanna vill enbart framhäva sin kropp här. Hon för 

händerna till midjan för att vår blick ska dras dit, hennes bortvända ansikte gör denna 

handling än tydligare. Rihanna ser central och självsäker ut. Till skillnad från kvinnorna som 

tittar på varandra så tittar inte Rihanna på någon, ett tecken på självupptagenhet. Tydliga 

attribut är hennes mage, höfter och bröst vilka ljuset faller på. För att förstärka attributen 

ytterligare agerar Rihanna på ett visst sätt. Händerna på höfterna, huvudet på sned, och 

brösten riktade framåt förstärker dessa. Hon förmedlar här genom sin kropp. Rihanna är 

väldigt fri som kvinna. Hon kör sitt eget race, när kvinnorna till vänster om henne agerar 

mer i ett samfund. Trots att vi inte uppfattar hennes blick är hela hennes karaktär maktfull.

Scen 9: Attityd

Konnotatation: En man klappar händerna i bakgrunden och vi antar att han klappar händerna 

åt henne, då han tittar på henne och sträcker händerna mot henne. Det känns som att 

personerna i bakgrunden beundrar Rihanna och att tolka genom hennes ansiktsuttryck är hon 

nöjd med uppmärksamheten. Rihanna ser självsäker ut och har attityd. Eftersom att alla i  

bakgrunden står så nära henne är de mest troligen placerade på ett litet utrymme, alla 

tillsammans. Det röda ljuset ger en varm och sensuell känsla, men aningen mer ”galet” än 

vid tidigare bilder där rött ljus använts på ett mjukare sätt. Människorna spelar här en viktig 

roll då det är deras ”beundran” av Rihanna som utgör all känsla i bilden. Trots att 
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människorna är ur fokus är deras närvaro viktig för bilden. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Då inga kläder eller kroppsdelar syns på bilden blir 

Rihannas ansikte det enda attributet. Hon har mörkt smink vid ögonen och glansiga läppar. 

Hennes hår är lockigt och feminint. Hennes ögon är lite kisande och hon snörper på munnen 

på ett sätt som visar på attityd och självsäkerhet. Hennes ansiktsuttryck i kombination med 

människorna bakom henne kan tolkas som att hon har makt. Mannen bakom henne som 

höjer händerna för att applådera verkar heja på henne för att hon har attityd, inte för att hon 

ses som ett sexobjekt. Männen i bakgrunden ger henne inte särskilt stor uppmärksamhet i 

övrigt. Hennes maktposition blir ett faktum eftersom hon verkar stå ett steg närmare tittaren 

än de människorna i bakgrunden gör. Ett rött intensivt ljus faller på bakgrunden och på 

hennes huvud, men hennes ansikte är mjukare belyst. Hennes hud lyser och ser gyllene ut 

och det blir även det ett attribut. Rihanna känns inte förtryckt överhuvudtaget, istället känns 

hon häftig och cool. 

Scen 10: Rihanna förför vinkandes

Konnotation: Precis som tidigare pekar Rihanna med sitt finger och bjuder in oss till henne. 

Blicken i hennes ögon ger ett allvarligt och seriöst intryck och som att detta inte är någon 

lek.  Det finns en beslutsamhet i hennes ansiktsuttryck, som att hon vet vad hon gör och vad 

hennes handling kan få för effekt.  Rihanna är ensam i bilden och det ser ut som att hon står 

lätt lutad emot en vägg. Att döma ifrån det röda ljuset i bakgrunden så tolkar vi det som att  

om vi följer med henne så kommer vi att gå emot det röda ljuset. Det känns som att det röda 

ljuset har en större betydelse än vad första anblick kanske ger sken av. Eftersom att ljuset 

även här är mjukt och rött indikerar det på något sensuellt. Lägger man ihop Rihannas blick, 
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vinkandet med fingret och det sensuella ljuset bildar dessa till synes simpla tecken en 

sexuell anspelning. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Den totala makten tillfaller här Rihanna. Hennes blick och 

hennes finger blir attributen som spelar på sexualiteten i denna bild. Hon är helt och hållet 

okontrollerad och det är snarare vi som tittare som blir kontrollerade av henne. Hennes 

önskan blir här nästan en lag då hon tittar direkt på oss och vinkar oss till sig. Hon ser 

feminin ut på så sätt att hon är sminkad vid både ögon och på läpparna. Håret ser ut att vara 

uppsatt i två tofsar vilket också kan spela på en oskyldighet. Det känns som att hon vill att vi 

ska följa med henne för att få se en annan sida än den "flickiga" sidan som visas i bilden. 

Hon vill enbart tillfredsställa oss, och inte tvärtom. Rihanna flirtar här genom att se väldigt  

seriös och allvarlig ut. Bakgrunden ser lätt sexistisk och passionerad ut tack vare det röda 

ljuset. Den kvinnliga friheten är dock tydlig då ingen man finns i bilden. 

5.2 Rihanna - S&M

 

Scen 1: Rihanna fasthållen

Konnotation: De svartklädda personerna har kostymer och det ger uppfattningen om att de 

har makt. Rihanna däremot ser helt maktlös ut här. Hon blir upptvingad emot den turkosa 

väggen och de håller fast henne. Det ser ut att vara smärtsamt då hon grimaserar i ansiktet. 

Det verkar som att ett budskap vill förmedlas genom hennes klänning, då den är vit med 

svart text på. Texten ser ut att vara tagna ur tidningar. Ett tecken kan alltså vara att bilden ska 

påvisa hur exponerad hon är som artist och som kvinna. Att allt som skrivs i tidningar i 

princip fastnar på henne som person och det är detta vi som publik tittar på då vi ser henne. 

Rihanna ser ut att bli tvingad att stå till svars för någonting hon gjort, då mikrofoner sträcks 

upp och det verkar vara en angelägenhet att hon ska stå upprätt emot väggen bakom henne. 
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Att armarna ska vara uppsträckta gör att hon känns som en farlig person, då detta medför att 

hon inte kan röra sig. Hennes kroppshållning tolkar vi som väldigt skör. De personer som 

står längst till vänster i bild fotograferar henne. De två männen som sliter upp henne emot 

väggen känns som personer ur en vaktstyrka medan resten av människorna i bilden känns 

som mediamänniskor. Hårfärgen är starkt röd och det gör att det verkar som att Rihanna vill 

göra revolt, kanske emot dessa mediamänniskor. Miljön är väldigt svårbedömd i och med att 

det befinner sig så mycket folk runt omkring Rihanna, så det enda som vi tolkar och kan se 

är en turkos bakgrund som egentligen inte säger oss någonting alls. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Rihanna är här väldigt kontrollerad av männen i kostymer 

som håller fast henne. Ett våld utövas och hon ser ut att vara lidande tack vare 

ansiktsuttrycket. Hon blir hjälplös då hon står ensam emot dessa två män och mot alla 

människor nedanför henne. Rihanna har en hellång klänning och klarrött hår. Håret är 

lockigt och feminint. Det finns kvinnlig makt men den är inte fördelad Rihanna på något 

sätt. En kvinna i svarta kläder syns, men hon är inte på Rihannas sida. Vi tolkar att de 

svartklädda människorna står över Rihanna och en konflikt verkar utspela sig på grund av 

detta. Rihanna får en utsatt offerroll i denna bild då all fokus riktas emot henne och hennes 

hjälplöshet. Hon känns som en fånge utan frihet, men det ser ut som att hon försöker göra 

motstånd.

Scen 2: Fasttejpad bakom plast 

Konnotation: Rihanna är instängd bakom en stor plastfilm. Den är fasttejpad mot 

bakgrunden med svart tejp. Att tejpen har formerna av kryss är mest troligen ingen 

tillfällighet, det är ett tecken på att hon måste stoppas. Hon håller sin hand emot plasten och 
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hon vill ut därifrån. Ansiktet ser lidande ut. Mikrofonerna framför henne är ett tecken för att 

hon måste stå till svars för någonting, bekänna någonting. Dessa mikrofoner är även ett 

starkt kännetecken för media. Detta kan alltså handla om hennes tumulta relation till media.  

Det kan påvisa hur fängslad och exponerad hon känner sig och att det är media som gjort 

detta. Klänningen och håret tolkar vi även här som något symboliskt. Klänningen kan 

innebära rubriker och skandaler som berör henne och som publicerats i media. Meningen 

med klänningen är att den ska förmedla något mer än att det bara är en klänning. Den 

uppsträckta handen känns som en viktig del i bilden, då denna signalerar att hon är obekväm 

i situationen. Plasten och tejpen kan kopplas till något sexistiskt, likväl som det kan kopplas 

som något som ska skydda henne emot omvärlden eller något som håller henne fången och 

gör att hon knappt får luft. Rihanna känns hotad på denna bild då bilden är tagen rakt 

framifrån och det är som att det är vi som är betraktare som vill att hon ska stå till svars. 

Bilden är tagen lätt underifrån vilket vanligen är ett tecken på att personen i bilden har makt,  

men känslan blir här en annan. Tecknet på makt finns inte alls då Rihanna sitter fast och är 

uppenbart lidande. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Rihanna är väldigt förtryckt på denna bild. Om plastfilmen 

och tejpen innebär något sexistiskt kan det även ses som att hon är förtryckt på ett sexuellt 

sätt. Som kvinna har hon absolut ingen frihet här, då hon är instängd bakom plast. Hennes 

lidelse blir tydlig på grund av den hjälplösa handen som sträcks upp och vilar emot plasten. 

Rihannas hår, klänning och smycken blir tydliga kvinnliga attribut. Håret är som på tidigare 

bilder eldigt rött och lockigt. Hennes blick är tom och hon känns på denna bild oskyldig, 

som om hon inte borde vara instängd. Ingen annan person finns i bilden förutom henne, men 

eftersom bilden är tagen direkt framifrån och att mikrofoner är uppställda framför henne så 

verkar det som att hon är hotad ifrån en stor allmänhet och ingen specifik person. Ett hot 

ifrån allmänheten kanske är ett värre hot än om det kommit ifrån en person. Rihanna är 

maktlös och upplevs som en fånge.
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Scen 3: Hundpromenad

Konnotation: Vid första anblick tolkar vi denna bild som sexistisk. Rihanna gör precis vad 

hon vill och dominerar över mannen som kryper på marken nedanför henne. Kopplet, 

handskarna och den urringade klänningen är av lack-material. Situationen där han är 

kopplad av henne och hon verkar vara ute på promenad med honom tolkas här som en 

sexuell lek eller ett hån. Han blir hennes hund. Mannen på bilden har många rosa inslag i 

klädseln vilket blir avvikande då det inte ses som något som faller inom normens ramar. Det 

känns som att hela bilden vill bryta mot de normer som existerar, då kvinnan här inte är 

underlägsen på något sätt. Rihanna ser nonchalant ned på mannen samtidigt som hon håller 

cigaretten och kopplet i varsin hand. Hon går bekvämt tillbakalutad i högklackade skor och 

har pondus. Vi tolkar det som att bilden är tagen utanför ett hus. 

Radikalfeministiskt perspektiv: På denna bild innehar Rihanna full kontroll och makt. Hon 

går avslappnat och upprätt medan mannen på bilden får krypa och dessutom vara kopplad av 

henne. De kvinnliga attributen är väldigt tydliga på denna bild. Här framhävs hennes bröst 

och röda läppar medan hatten vilar på huvudet. Hon har svarta handskar på sig och 

högklackade skor. Klänningen är åtsittande upptill och utsvängd nertill och glänser då den 

mest troligen är av materialet lack eller läder. Rihanna håller mannen i kort koppel, som om 

han blir straffad för något. Fler typiskt kvinnliga attribut finns också, men de finns här på 

mannen. Han har rosa inslag i kläderna; rosa byxor, rosa slips och en ljusrosa hatt. Det kan 

här tolkas som att Rihanna vill förlöjliga honom genom att klä honom i kvinnliga färger. 

Hennes makt blir tydligare då han framställs som kvinnlig genom de rosa färgerna. Samma 

känsla hade inte funnits om mannen till exempel varit klädd i enbart svart. Hur pass straffad 

och hotad mannen blir är svårt att säga, då detta kanske handlar om en sexuell lek. Det känns 

som att Rihanna försöker slå ett slag för kvinnligheten och den sexuella friheten, genom att 

här visa att kvinnan också kan vara dominant. 
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Scen 4: Rihanna och två kvinnor 

Konnotation: Känslan i bilden är festlig. Rihanna är mittpunkten på denna festlighet då hon 

är centrerad i bilden och även har en krona. Inga män ses på bilden och vi tolkar det som att 

detta är en fest för kvinnor. Kvinnan till höger bakom henne ser väldigt glad ut och skrattar. 

Vi tolkar bilden som aningen sexuell, då kvinnornas klädsel lätt kan kopplas ihop till att de 

ska spela olika karaktärer. Scenen spelar på sexuella läggningar i och med valet av klädslar. 

Här syns exempelvis pälsar, pinnar och kronor och även en plastdocka. Kvinnan till höger i 

bakgrunden håller om en plastdocka. Festen känns som en ganska laglös fest då den inte 

följer några särskilda regler eller lagar. Man får klä sig och agera hur man vill. Bakgrunden 

går i ett rosa och vitt zebra-mönster. Samtliga tecken i bilden kan kopplas ihop med vad vi 

tror är det huvudsakliga syftet med just denna scen: frihet. 

Vi tror att baktanken är att alla ska få vara fria i sina sexualiteter och att man duger som man 

är. Alla är klädd i olika kläder och ser ut på olika sätt men festar ändå tillsammans och har 

roligt

Radikalfeministiskt perspektiv: En kvinnlig frihet existerar i denna scen. Detta är en 

festlighet enbart för kvinnor och inga män kan ses i bilden. Det finns en glädje i bilden och 

vi som tittare blir inbjudna, trots att inga tydliga tecken på inbjudan finns. Festen verkar 

hylla kvinnor och dess olikheter och likheter, exempelvis etnicitet och klass. Trots olikheter 

verkar det som att de ändå enas tack vare en fri sexualitet. Rummet är fyllt av starka färger 

och den starkaste färgen av alla blir Rihannas röda och krusiga hår. Vi tror att bilden har en 

allvarlig underton, trots att hela scenen är humoristisk och skämtsam. Bilden vill nog också 

förmedla att kvinnor är starka tillsammans och som enskilda personer. Rihanna ser häftig ut 

med attityd i blicken.
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Scen 5: Under bevakning

Konnotation: Vår direkta känsla är att Rihanna är bevakad på grund av kamerorna. Det 

känns som att situationen ska vara en vardagssituation men som här har fått en rymdkänsla. 

Färgerna blir i sammanhanget onaturliga. Hon sitter lugnt och avslappnad men har ett 

allvarligt ansiktsuttryck. Den rosa bunken kan här symbolisera att det är godis eller något 

annat snacks där i. Det enda som avviker ifrån en vardagssituation är klädseln, blicken och 

rummet. Den blåa tonen i bilden gör att bilden känns kall och steril och vi tolkar det som 

något kallt. Bilden är svårtolkad. Den kan anses som sexistisk på grund av hennes åtsittande 

lackklädsel, men samtidigt kan den tolkas som att Rihanna sitter i någon typ av maktlös 

fångenskap. En tanke kan vara att bilden ska tolkas som hennes liv. Hon är här under ständig 

bevakning på grund av kamerorna på väggarna och de kläder hon har på sig kanske är kläder 

som allmänheten ser henne i, trots att så kanske inte är fallet.

Radikalfeministiskt perspektiv: Det finns ett hot emot Rihanna i och med att kamerorna är 

riktade emot henne. Att veta vem som har makten är svårt att avgöra, då Rihanna samtidigt 

inte ser hjälplös ut. Hon är klädd i stay-ups av lack, lackhandskar och en huvudbonad i 

samma material. Hon sitter avslappnat med ena benet över det andra och ser bestämd och 

allvarlig ut. Bilden kan anses som rebellisk och att hon som kvinna fortfarande gör vad hon 

vill trots övervakningen från kamerorna. Kamerorna har den fulla makten i denna bild, men 

det känns inte som att Rihanna accepterar den fullt ut på grund av hennes allvarliga blick 

och hennes val av kläder. Klädseln lämnar en sexistisk känsla och kvinnliga attribut som 

långa naglar och högklackade skor finns tydligt med i bilden. Att avgöra om hon trivs med 

uppmärksamheten ifrån kamerorna eller inte är svårt att säga. 
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Scen 6: Rihanna har makten

Konnotation: Rihanna har tejpat fast dessa män. Hon ser ut att njuta av makten och det 

känns som att detta kan vara en hämnd emot männen. Eftersom att dessa män figurerade på 

tidigare bilder, där de höll fast henne emot väggen känns det som att detta blir en 

form av revansch. Hon är fri men de är fasttejpade och kan inte göra någonting. Rihanna 

retar mannen som hon sitter i knä på. Mannen som sitter till vänster om Rihanna försöker 

bita loss tejpen som han har runt handlederna. Till skillnad ifrån förra bilden är kamerorna 

inte riktade emot Rihanna, utan nu riktas de bort ifrån henne och  fokuserar mer på männen. 

Ingen av männen är den andra lik och är alla bundna på olika sätt. Rihanna håller i en piska 

och vi tror att det är till för att hon ska kunna straffa männen. Vi tror att detta utspelas i 

någon slags källare då ljuset faller så pass högt uppifrån. Rihanna ser ut att njuta i och med 

ansiktsuttrycket och hennes kroppshållning. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Den totala makten tillfaller här Rihanna, då männen i bilden 

är fastbundna och oförmögna att göra någonting. Det känns som att Rihanna vill straffa 

dessa män och det verkar som att hon har tillåtelse för detta, då kamerorna inte är riktade 

emot henne. Hennes blick signalerar njutning och som att hon verkar nöjd med sin 

maktposition. Hon har kontroll över situationen och retar mannen som hon sitter i knä på. 

Rihanna böjer på kroppen för att framhäva sina kvinnliga former, vilket här blir starka 

attribut. Hon skjuter brösten framåt, armarna uppåt och rumpan emot mannen. Dessa attribut 

i kombination med hennes utstyrsel blir en stark faktor i bilden. Det sexuella förtrycket blir 

här riktat emot männen då det är de som är maktlösa och inte kan röra sig. En av männen 

ligger totalt fastbunden på en madrass vilket i detta fall kan röra sig om en omvänd situation, 
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då kvinnan ofta kan vara den som är underlägsen och bunden av en man. 

Scen 7: Tidningsrubriker

Konnotation: Trots hennes vågade klädsel blir bakgrunden det centrala i bilden. Vi tror att 

texterna i bakgrunden handlar om henne och hennes liv. Hon framställs alltså i media genom 

dessa texter. Hennes klädsel, tror vi, handlar om att hon gör sig dummare än vad hon 

egentligen är. Med tanke på den lilla svansen och kaninöronen känns det som att det är en 

”känga” emot märket Playboy och allt denna industri står för. Kaninöron är här ett tecken för 

Playboy då detta är starkt förknippat med märkte. En tanke kan också vara att Rihanna här 

framställer en av de normer som råder i samhället - att kvinnan ska vara ett sexobjekt med så 

lite kläder som möjligt. Detta är också en tanke förenlig med märket Playboy då kvinnor där 

framställs som sexobjekt. 

Radikalfeministiskt perspektiv: I denna bild har bakgrunden och allt denna står för makten 

över Rihanna, trots att hon sitter framför den. Det blir en konflikt för tittaren om huruvida 

denne ska lägga blicken på henne eller bakgrunden med alla dess texter. Rihanna verkar 

trivas här då hon har ett självsäkert kroppsspråk. Hon sitter halvvänd emot oss och hennes 

kroppsformer blir tydliga då hon sitter på knä. Hon böjer ryggen för att de kvinnliga 

formerna ska bli ännu tydligare. Hennes kläder hänvisar till Playboy, då hon på ett sexigt sätt 

är utklädd till en kanin. Rihanna retas med betraktaren då vi får se en del, men inte allt. 
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Scen 8: Rihanna i närbild

Konnotation: Rihanna halvligger ner på bilden. Hon är sminkad i färgglada färger och har en 

blomma i håret. Hennes örhängen är stora och blir en tydlig kvinnlig accessoar. Rihannas 

blick är seriös men bilden har samtidigt en glad och fri känsla tack vare alla färger. Hjärtat i  

bakgrunden blir en stark symbol och vi tror att det är en fest i kärlekens tecken. Alla färger i 

bilden är intensiva och pastelliga. Denna scen kan mest troligen kopplas ihop med 

föregående scen där Rihannas hår är krusigt på samma sätt som här. Detta är alltså en fest 

där alla får vara som de är, något som i Sverige kan kopplas till exempelvis Pridefestivalen 

och dess ideologier. Vi tror att dessa scener i ”S&M” förmedlar ett liknande budskap. 

Radikalfeministiskt perspektiv: Som i flera av de andra bilderna är Rihanna även här 

mittpunkten i scenen. Hennes blick och den öppna munnen ger hennes ansikte ett allvarligt 

uttryck. Klädseln är urringad och hennes bröst blir framträdande och ett starkt attribut. 

Klänningen ser ut att vara i ett plastigt och glansigt material, kanske lack, och är i starka 

feminina färger. De starka attributen här är förutom brösten läpparna och håret. Rihanna ser 

ut att vilja locka oss närmare. Hon är okontrollerad i denna bild och ser väldigt självsäker ut. 

Rihanna är fullkomligt ohotad och ser stark och kvinnlig ut. Kvinnligheten förknippas här 

med något självsäkert och starkt snarare än dominerad och hotad. 
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Scen 9: Rihanna äter banan

Konnotation: Vi tolkar det inte som att Rihanna äter bananen för att hon är hungrig. Bananen 

blir här viktig ur ett sexuellt perspektiv. Hennes blick ser längtande och suktande ut och 

eftersom att hon tittar på oss vill hon förmedla den känslan till oss. Bilden är provokativ och 

bananen blir ett tydligt tecken. Bananen blir ett tecken för det manliga könsorganet men 

eftersom att det ögat ser är en banan är bilden, enligt alla regler, inte på något sätt  

”förbjuden” eller osmaklig. Ögonen och hennes lugg blir det mest framträdande i bilden då 

resten är aningen oskarp. I och med att allt utom just detta är oskarpt känns det som att 

bilden ska ha en ”censurerad” känsla. Till skillnad från tidigare bilder bildas här en kontrast. 

Hennes utseende är väldigt klassiskt och snyggt med en fin sminkning men samtidigt äter 

hon en banan på ett provokativt sätt med halvöppna ögon tittande på oss. På grund av den 

mjukt lila backgrunden känns bilden också lite drömlik.

Radikalfeministiskt perspektiv: Rihanna styr bilden och är ensam om makten. Bananen i 

bilden blir sexistiskt laddad på grund av hennes blick. Hade hon ätit den med ansiktet 

bortvänt eller sett glad ut hade bilden fått en annan betydelse. Här tittar hon på oss och äter 

den på ett överdrivet åtråvärt sätt och det gör bilden sexuellt laddad. En banan är inte laddad 

på ett sådant sätt i övrigt, men blir det här just på grund av detta. Attribut i denna bild är 

hennes starka blick, örhänget och bananen. Den sexuella framtoningen blir laddad på grund 

av att hon är kvinna och äter en banan, hade en man ätit samma banan på samma sätt hade 

tolkningarna blivit annorlunda. Rihanna håller i bananen och äter den själv vilket ger henne 

full makt. Hon flirtar med tittarna och vill att vi ska titta på henne när hon äter bananen. 
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Bananen blir här en association till det manliga könsorganet och det vill göras tydligt i denna 

scen. 

Scen 10: Bunden

Konnotation: Rihanna är bunden och hennes färgglada kläder och accessoarer gör att vi 

tänker på något sött, exempelvis godis. Här har hennes ålder på sätt och vis sjunkit, hon ser 

mer ut som en ung flicka här än vad hon gjort innan i denna video. Hon ser ut att vara 

bunden hårt då repen sitter åt runt hennes lår och händer. De pastelliga färgerna i 

bakgrunden och färgerna på hennes kläder gör att vi inte tolkar situationen som särskilt 

allvarlig, trots att hon är fastbunden. Det känns som en lek eller ett skämt på grund av detta. 

Hennes ansiktsuttryck säger att hon lider, men det känns inte trovärdigt. Rihanna är bunden 

på ett fördelaktigt sätt gentemot hennes kropp och kroppsform. Hon kan till exempel 

fortfarande svanka med ryggen och böja knäna. Tecken som de pastelliga färgerna i 

bakgrunden och miljön runt omkring henne tolkar vi direkt som något lekfullt och barnsligt. 

Trots att hon är bunden känns att på lek i och med hennes kroppsform som framhäver alla 

hennes synliga delar, och färgerna i bakgrunden förstärker det. Alla tecken indikerar däremot 

på att detta kan ha en allvarlig underton. Att man är fastbunden inger aldrig någon bra 

känsla. En anledning kan vara att hon är fastbunden och lider men ingen tar det på allvar då 

allt upplevs som ett skämt ur betraktarens ögon. Allmänheten kanske ser henne som en liten 

tjej, klädd i dessa kläder och med alla dessa färger men egentligen känner hon sig 

fastbunden.

Radikalfeministiskt perspektiv: I denna bild har Rihanna ingen makt. Eftersom att hon är 
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hårt bunden blir hon hjälplös. Ljuset och färgerna gör inget seriöst intryck, vilket gör att vi 

har svårt att tro att hon egentligen är hjälplös. Hennes kropp blir framträdande i bilden och 

det verkar som att hon vet om det och spelar på det. Det enda som egentligen inte är ett 

attribut är repen. Hela hennes kropp är synlig och blir det starkaste attributet. Rihanna är 

kontrollerad av repen och är varken självständig eller fri. Hon blir underordnad den som 

bundit henne men vem denna person är vet vi inte då ingen mer människa syns i bilden. 

Bilden blir sexistisk även om färgerna och hennes klädsel vill mena annat. Hennes lidande 

ansiktsuttryck och hennes kropp går inte ihop, då det inte verkar som att hon försöker 

komma loss ifrån repen på ett seriöst sätt. I och med att hon är bunden och sliter i repen blir 

hennes uppförande lite som ett uppträdande för oss som tittar. Bilden får en oskyldig men 

samtidigt sexuell laddning.
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6. Analys och diskussion 
En ganska drastisk förändring har skett dessa två musikvideor emellan vilket kan utläsas 

både ur den semiotiska och radikalfeministiska analysen. Den allra främsta förändringen 

som kan ses är att Rihanna har gått ifrån en oskuldsfull, ung, flickig tjej till en mer 

rakryggad, dominant men också förtryckt och förlöjligad kvinna. Rihanna som ensam artist 

är väldigt exponerad och blir ett tydligt objekt i videorna. Men den starka objektifiering som 

kan ses i båda videorna utesluter inte nödvändigtvis känslan av identifikaton (Peeters 2004). 

Attityden och kroppsspråket i videorna ser en förändring. När Rihanna var den unga och 

oskuldsfulla flickan var rörelserna mjuka, följsamma och feminina, men när hon äntrar 

videon ”S&M” går hon in i en roll där hon är både dominant och underlägsen. Rörelserna i 

bilderna blir därför ryckigare, hastigare och kraftfullare. 

Kläderna har förändrats. I den första videon, ”Pon de Replay”, har Rihanna på sig små 

toppar men också stora jeans och sneakers vilket ger ett ungt och oskuldsfullt uttryck. I den 

sista videon, ”S&M”, har hon däremot på sig höga klackar och klänningar där inte mycket 

lämnats till fantasin. De typiskt kvinnliga attributen är alltså väldigt nedtonade i ”Pon de 

Replay”, men blir väldigt framträdande i ”S&M”. I den förstnämnda videon används mjuka 

färger och nedtonade attribut, men i den sistnämnda är alla färger och attribut väldigt starka. 

”S&M” är på en rad olika sätt mer provokativ än ”Pon de Replay”. Stora delar av den 

förstnämnda videon spelar, på olika sätt, på sex medan den sistnämnda är mer oskyldig. I 

”Pon de Replay” uppfattar vi att Rihanna till stor del faller in i patriarkatets ideologier.  

Kvinnor blir inskolade i patriarkatets ideologi redan som små flickor i familjens hägn. Under 

uppväxten lär skolgång, litteratur och religion dem att kvinnor är underordnade och har ett 

lägre värde än män (Gemzöe 2005).

Innehållet i videorna skiljer sig även på så sätt att Rihanna i den andra videon stundtals 

utsätts för våld och hot om våld. I den första videon förekommer detta inte alls. Det kan 

tolkas som en förändring som kanske handlar om hennes ålder, då hon är huvudrollen i båda 

dessa videor. I den första videon är hon 17 år och i den sista 23. Detta kan betyda att hon 

upplevt mer i sitt liv nu med tanke på att hon är äldre och har varit med om en del. Hennes 

offentlighet har mest troligen inte alltid varit till hennes fördel, vilket den andra videon 

speglar mycket på. 
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I sin semiotiska analys av musikvideon ”I'm real”, i artikeln ”The Semiotics of Music 

videos” (2004), hävdar Heidi Peeters att ingen särskild historia berättas, den visar bara på 

den utopiska värld som videons stjärnor lever i. Den värld som läggs fram i ”I'm real” är ett 

svart amerikanskt samhälle där invånarna spelar basket. En liknande utopisk värld läggs 

även fram i ”Pon de Replay”, där den utopiska världen innefattar amerikansk musik och 

dans med en stark och tydlig musikalisk subkultur. Väldigt många underliggande tecken 

finns däremot att hitta i ”S&M”, exempelvis hennes relation till media och vad det får henne 

att känna. Musikvideos är inte alltid slarviga osammanhängande berättelser. Stjärnan i 

videon blir en paradigmetisk länk, en berättare och en karaktär. (Peeters 2004) Rihannas roll 

som berättare och karaktär väldigt tydlig i ”S&M” medan hon i ”Pon de Replay” blir en del 

av den utopiska världen. 

I tankegångarna kring patriarkatet och dess betydelser kan mycket kopplas till ”S&M”. Kate 

Milett som lanserade idéen om patriarkatet nämner exempelvis att den centrala tankegången 

kring just patriarkatet handlar om att kvinnan är förtryckt. Kvinnor hålls nere med våld och 

hot om våld (Gemzöe 2005). I ”S&M” känns det som att Rihanna vill frångå just detta 

patriarkat och slå sig fri ifrån det. . 
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7. Slutsats/slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att se hur kvinnligheten gestaltades i två av Rihannas musikvideor 

och vilken skillnad som rådde mellan dessa två ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Vi 

uppfattar att mycket av dagens samhälle ständigt måste kretsa kring kvinnan och att hon ska 

vara ”sexig” för att vara intressant. Eftersom att vi själva är kvinnor blir detta säkerligen mer 

tydligt och provocerande för oss, då vi på så sätt hamnar i den rollen och blir den som måste 

vara ”sexig” för att vara intressant. När så är fallet är det inte förvånande att Rihannas video 

ifrån 2011 ser ut på det sätt den gör. Det är heller inte konstigt att videon ifrån 2005 ser ut 

som den gör, då normerna som rådde då inte var likadana som nu. Tittar vi på den äldsta 

videon idag anser vi att den är ganska blek och tråkig. Den nya videon får oss att reagera 

men samtidigt är vi inte förvånade då den sexism som vi anser råder i den är någonting vi 

ser näst intill varje dag. Exempel på detta kan enligt oss vara underklädesreklamer, 

skivomslag och reklam. Marknadsföringen idag speglar på sex och det är kvinnan som ska 

vara sexig. 

Den radikalfeministiska teorin fungerade som en bra kontrast till ämnet vi valde att 

undersöka, då den med alla dess radikala begrepp och ideologier ställdes emot scenerna på 

ett fungerande och intressant sätt. Genus i stora drag är intressant att applicera på många 

olika ämnen, men blev här nedskalat i en feministisk teori som i sin tur slutade i en analys 

med många nya insikter. 

Utifrån vår analys av dessa musikvideor har vi lärt oss kvinnan är friare idag. Trots att 

Rihanna i den senare videon ofta befinner sig under våld och förtryck fick vi ändå 

uppfattningen om att man som kvinna inte ska finna sig i detta. Rihanna kämpar aktivt emot 

förtrycket och förmedlar genom detta att man ska vara som man är och att man är bra nog, 

hur man än ser ut eller vad man har för sexualitet. Vi uppfattar även att videon ifrån 2005 är 

nedtonad och mjukare då förhållanden till viss del såg annorlunda ut, men samtidigt känns 

det som att den ser ut som den gör på grund av att hon ville göra en mjuk entré i 

musikvärlden. Givetvis handlar förändringen även om ålder. Rihanna är äldre idag än vad 

hon var 2005. Hon känns mer erfaren nu än då och kan därför anspela mer på åsikter idag, 

när hon mest troligen har fler egna åsikter, ”skinn på näsan” och har varit med om mer. 

Den semiotiska bildanalysen blev en fungerande metod eftersom att vår idé om att skala ned 

48



videorna i scener blev till bilder. Tidigare forskning har gett oss en stor inblick i hur 

feministisk teori kan appliceras på bilder och därmed också tillämpas i en analys, men också 

hjälpt oss att göra våran uppsats unik och till en egen forskning. Genom att studera det som 

redan gjorts föds många nya idéer till att göra om och göra bättre.
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8. Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom att delar av en musikvideo också handlar om vad som sjungs och vad låttexten 

innebär hade det varit intressant att forska vidare inom även detta. Vi valde att avgränsa oss 

och inte göra det i denna uppsats, därför skulle det vara intressant att analysera texten i en 

separat uppsats där syftet är just det. 

50



9. Referenser

Källor

Ekström. M, Larsson. L (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap. Förlag 

Studentlitteratur, Lund. Upplaga 1:9. 

Fiske. J (1990) Kommunikationsteorier – en introduktion. Whalström och Widstrand, 

Stockholm. Ny reviderad upplaga.

Ganetz. H (1997) Hennes röster. Brutus Östlings bokförlag. Stockholm. 1:a upplaga.

Gemzöe. L (2005) Feminism.  Bilda förlag. Stockholm. 1:a upplaga.

Gripsrud. J (2008) Mediekultur mediesamhälle. Bokförlaget Daidalos. Göteborg. 2:a 

upplagan.

Hansson. H, Karlsson. S-G, Nordström. G-Z (2006) Seendets Språk – exempel från konst, 

reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Förlag Studentlitteratur, Lund. 1:4 upplagan

Lindgren. B, Nordström. G-Z (2009) Det kreativa ögat – om perception, semiotik och 

bildspråk. Förlag Studentlitteratur, Lund. 1:1 upplaga.

Persson. L (2009) Klassisk feminism. Hydra förlag. Malmö. Reviderad upplaga. 

Swärd-Fors. A (2002) Spegel, spegel på väggen där, drömmer mig bort i reklambilden kär – 

en semiotisk bildanalys av reklambilderna i Tara, Amelia och Vecko-Revyn.

Examensarbete Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå. 

Tollin. K, Törnqvist. M (2005) Feministisk teori i rörliga bilder.  Förlag Liber. Malmö. 

Upplaga 1:3 

51



Elektroniska källor

http://www.youtube.com/ - (analyserat datumet 2012-04-25 - 2012-04-27)

http://www.rihannanow.com/

http://www.billboard.com/#/

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2697 (Digilistan)

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer

http://www.marxists.org/subject/women/authors/mitchell-juliet/longest-revolution.htm

http://www.springerlink.com/content/x034g0207355j25m/

http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/158/LTU-CUPP-06158-SE.pdf

http://www.imageandnarrative.be/inarchive/issue08/heidipeeters.htm

52

http://www.imageandnarrative.be/inarchive/issue08/heidipeeters.htm
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/158/LTU-CUPP-06158-SE.pdf
http://www.marxists.org/subject/women/authors/mitchell-juliet/longest-revolution.htm
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hatet-mot-feminister-vaxer
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2697
http://www.billboard.com/#/
http://www.rihannanow.com/
http://www.youtube.com/

