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Abstract 

 
Undersökningens syfte är att ta reda på vilka uppfattningar och tolkningar 

underklädesföretaget Liaison Dangereuse skapar genom sin senaste reklamfilm, ”Sexiness for 

everyone. Everywhere”, och om dessa uppfattas olika beroende på tolkarens bakgrund. 

 

Frågeställning: I studien har jag ställt frågor kring hur kvinnan framställs i reklamfilmen och 

om publikens olika kulturella ursprung och bakgrundsideologi har någon påverkan i deras 

tolkningsprocess.  

 

Metod/Teori: Med hjälp av tidigare forskning om utformning och berättelsens form av reklam 

och Stuart Halls encoding/decoding modell har jag genomfört en receptionsanalys. Till det 

har kvalitativa intervjuer använts. 

 

Resultat: Filmen inleds som en stereotypisk underklädesreklamfilm med bilden av en vacker 

kvinna som till suggestiv musik ikläder sig märkets underkläder, men särskiljer sig därefter 

från klassisk underklädesreklam genom att kvinnan avslutar med att ta på sig en burka. 

Publikens tolkning av filmen växer fram och uppfattas olika beroende på hur man ställer sig 

till de visuella effekterna av den. 

 

Slutsats: Genom att spela på mottagarens inlärda arketyper och uppfattning om kvinnoroller i 

olika etniska kontexter skapar man en överraskningseffekt och därmed större emotionell 

effekt hos betraktaren.  
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1. Inledning 
De mest kända begreppen om förförståelse har formats av Hans-Georg Gadamer och han 

syftade på att förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara 

möjligt. Han menar att vi aldrig möter världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar 

som vi tar för givna (Gilje, Grimen 2007).  När vi tolkar en text eller annat meningsfullt 

fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad vi ska se efter, det är därför viktigt och 

nödvändigt med villkor för förståelse. Riktning är därför viktigt i sammanhanget och utan den 

skulle inte undersökningar ha någon och därefter inte veta vad vi ska rikta vår uppmärksamhet 

mot. En grundtanke inom en vetenskapsteorisk rikting kallad hermeneutiken, är att vi alltid 

förstår och undersöker något mot bakgrund av vissa förutsättningar och de förutsättningar vi 

har bestämmer vad som är förståeligt och vad som inte är det (Gilje & Grimen 2007).  

 

Hermeneutikens grundtankar där man undersöker bakgrunden till vissa fenomen och 

förutsättningar kring en tolkning finner jag vara intressant. I dagens reklamvärld förflyttas 

material snabbt och rörligt via dagens snabba medier. Vi kan aldrig vara säkra att ett material 

tolkas som sändaren menat, då man som mottagare inte möter budskapet utan en förförståelse.  

 

Något som väcker mitt intresse är hur annorlunda ett budskap inom marknadsföring kan 

tolkas beroende på mottagares bakgrund. Kultur, etnicitet, uppväxt, arbete, man eller kvinna 

är några av de bakgrunder som kan påverka tolkningen av ett budskap. Här kan även 

sändarens val av teori och utformningen av budskapet ha en stor inverkan på tolkningen.  

 

Undersökningen vilar på tre huvudaspekter; reklamens utformning, reklameffekter och 

budskapets tolkning.  
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2. Syfte 
Undersökningens syfte är att ta reda på de olika uppfattningar och tolkningar som finns om en 

reklamfilm, och vad som ligger i bakgrund till dessa tolkningar. Jag vill ta reda på om olika 

människors kulturella ursprung och religiösa bakgrunder har någon avgörande roll i deras 

tolkning av en reklamfilm.  

 

3. Frågeställningar 
För att föra undersökningen vidare har jag valt att besvara dessa frågor: 

 

Hur framställs kvinnan i reklamfilmen? Vilka visuella tecken finner man i reklamvideon som 

fokuserar på kvinnor och kultur? Vilka symboler finner man i reklamen?  

 

Hur uppfattas reklamfilmen av kvinnor och män från olika kulturer med olika ursprung? 

Vilka olika tolkningar finns det?  

 

4. Material och avgränsning 
Materialet jag har valt att undersöka lanserades i oktober 2009 i Tyskland. Reklamfilmen har 

inte visats i Sverige, men däremot diskuterats flitigt i sociala medier på internet, där jag själv 

fann den. Jag har inte i syfte att studera reklamfilmen utifrån fenomenet att den fått mycket 

uppmärksamhet i sociala medier, utan avgränsningen utgår istället från det jag själv kommit i 

kontakt med.  Jag har undersökt om kampanjen har används inom andra medier för att stärka 

mitt materialunderlag, men det har kommit till min vetskap att företaget endast valt att skapa 

en reklamfilm som visats på TV och som därefter har spridits vidare på internet.  

 

Jag anser att innehållet i den valda reklamfilmen utgör ett gott underlag för det jag ämnar 

undersöka. Reklamvideon presenterar sitt budskap genom en kontroversiell anknytning till 

kvinnor och religion.  

 

Reklamfilmen finner man bl.a. på www.youtube.com och andra videokanaler på internet. Jag 

har valt att använda mig av www.adsoftheworld.com som källa till materialet. Ads of The 

Worlds hemsida innehåller mängder av reklam, både videofilmer och printkampanjer skapade 

världen över. Materialet jag använder i undersökningen finner man på länken nedan: 

www.adsoftheworld.com/media/tv/liaison_dangereuse_sexiness_for_everyone 
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4.1 Informantbeskrivning 

I mitt val av informanter har jag valt att fördela dessa jämt mellan kvinnor och män. 

Könsfördelningen är jämn p.g.a. att jag fann det mest rättvist men det har dock ingen större 

inverkan på det jag ämnar undersöka. Jag har sedan funderat vidare över vilka olika 

bakgrunder och ursprung dessa ska ha och kom fram till att jag söker en jämn kulturell 

blandning av religion och härkomst, samt något geografiskt utspritt. Av naturliga skäl har jag 

valt att ta fram informanter som ingår i en islamisk tro eftersom reklamfilmen jag valt att 

arbeta med förmedlar sitt budskap just genom denna. De informanterna med islamisk 

bakgrund kommer från fem olika islamiska stater för att få en större bredd i urvalet. Utöver 

den religiösa aspekten har jag valt att intervjua personer som bor i Sverige, Belgien och USA 

och även dessa har en blandning av ursprung, jag har däremot inte framhävt deras religiösa 

ställning i min beskrivning utan den förblir anonym. Deras religiösa ställning uteblir p.g.a. att 

undersökningen inte enbart ska ta reda på om de olika religiösa ställningarna påverkar deras 

tolkningar utan den fokuserar även på kultur och ursprung. Ålder har inte heller en specifik 

funktion och jag har valt att informera om detta i beskrivningen för ändamålet att det 

uppfattas att de är vuxna och inte minderåriga.   

 

1. Informant A: är en islamiskt troende kvinna, 41 år, med ursprung från Irak och bosatt i 

Stockholm.  

2. Informant B: är en islamiskt troende kvinna, 28 år, med ursprung från Bosnien och 

bosatt i Stockholm.  

3. Informant C: är en islamiskt troende man, 55 år, med ursprung från Senegal och bosatt 

i Stockholm.  

4. Informant D: är en islamiskt troende man, 50 år, med ursprung från från Kurdistan och 

bosatt i Stockholm 

5. Informant E: är en kvinna, 24 år, med ursprung från Iran och bosatt i Stockholm.  

6. Informant F: är en kvinna, 34, med ursprung från Sverige och bosatt i New York.  

7. Informant G: är en man, 36 år, med ursprung från Ryssland och bosatt i New York.  

8. Informant H: är en man, 34 år, med ursprung från Frankrike och bosatt i Bryssel.  

9. Informant I: är en kvinna, 27 år, med svenskt ursprung och bosatt i Stockholm.  

10. Informant J: är en man, 38 år med svenskt ursprung och bosatt i Stockholm.  
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5. Bakgrund 
Liaison Dangereuse är ett nätbaserat underklädesföretag från tyskland och publicerade i 

oktober 2009 en reklamfilm med budskapet att underkläder är till för alla och alla kvinnor har 

rätt till att vara sexiga. I den väldigt kontroversiella kampanjen ser man en muslimsk kvinna 

göra sig i ordning med förberedelser och påklädning av underkläder innan hon för en burka 

över sig.    

 

Enligt ett uttalande i en intervju har följande kommentar publicerats på företagets hemsida 

och även citerats bland andra forum på internet.  

 

“We strongly believe that every woman can be feminine and sensual, no matter where she 

lives, whom she loves or what she believes in. We have sold beautiful lingerie to so many 

women worldwide, so there doesn’t seem to be a cultural border, as far as age or religions 

go.”  

(Eleketronisk källa:1)  

 

5.1 Debatten och uppståndelsen 

Medieutbudet som en annonsör idag har är mycket större än vad det en gång tidigare var. 

Traditionella medier har under de senaste åren fått konkurrens från nya medier. De stora och 

annars väldigt starka medierna tappar mark till de nya interaktiva medierna (Dahlqvist, Linde 

2005). Den nya tekniken som internet har medfört tvingar på de gamla medierna in i nya 

roller. I takt med den tekniska utvecklingen förändras också mediekonsumenternas vanor . Vi 

väljer i allt större utsträckning specialiserade medier och medierna tvingas allt mer att möta 

konsumenternas villkor (Dahlqvist, Linde 2005). När underklädesföretaget Liaison 

Dangereuse lanserade sin reklamvideo, oktober 2009, publicerades materialet i samma veva 

runt om Internets olika videokanaler. Detta är inget företaget utförde utan det är fritt att ladda 

upp material på egen hand. I och med detta så sprids informationen vidare i väldigt snabb takt. 

Till dessa videokanaler tillkommer oftast ett kommentarfält där man som publik kan tycka till. 

Bland kommentarerna fann jag dessa mest intressanta:  

 

”This ad is disgusting. It fetishizes and objectifies Muslim women.” 

 (Elektronisk källa:2)  
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”hmm why they should stick on to muslims clothes. If you are advertising your underwear you should 

show something that you own. Muslim culture and religion is not an adv. tool for nonbelivers.”  
(Elektronisk källa 3) 

 

”Great! You can only hate this for the wrong reasons. Using a religious concept to get a good 

message across can be a smart choice. In this case i think it is!” 
(Elektronisk källa 4)  

 

”Hi I am Egyptian woman. I was stunned by the ad it is bold and new, yet it is provocative for us 

women ... as Arab Females a little bit scratching our intimacy... confusing as you can see. I think this 

ad is cool but instrumentlized women and culture. Both very senstive tools and controversial”  

(Elektronisk källa 5) 

 

 ”I can't understand why people get upset at this add? As a Muslim woman wearing a Burka I found 

that this ad was very good. It shows that we are human as well under our Burkas and that we can be 

sexy too.” 

(Elektronisk källa 6) 

 

Efter att jag själv kommit över videon via sociala medier insåg jag snabbt att den är väldigt 

omtalad och diskuterad. Läser man kommentarerna under reklamfilmen som jag själv gjorde 

inser man även hur olika känslorna och uppfattningarna är om reklamfilmen.  Det var här jag 

började fundera över publikens tolkning av reklamfilmen. Man kan redan vid 

kommentarfälten under de uppladdade versionerna av videon göra en enkel receptionsanalys, 

men vill man få svar på vad som påverkar deras tolkning behöver jag nå publiken och 

mottagarnas djupare tolkning och undersöka bakgrunden till den.  

 

6. Teoretisk ram 
Under den här delen av undersökningen har jag tagit fram tidigare forskning och teorier som 

kommer att ligga som stöd för resultatundersökningen i analysdelen. Jag tar fram det 

mekaniska inom budskapets förlopp för att med hjälp av de teorierna undersöka om de 

påverkat publikens tolkning av budskapet i den valda reklamfilmen.  
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6.1 Effektiv visuell kommunikation. 

Vad finns det att vinna på att kommunikatörer blir allt skickligare? Jo, att budskapen och 

signalerna når lättare fram. Nyheter och kommersiella meddelanden blir förstås bedömda och 

övervägda, vilket är nödvändigt i en demokrati. Kommunikation i allmänhet vidgar vår 

förståelse för varandra och vitaliserar utbyte, kulturellt och ideologiskt. Raka, mänskliga, 

seriösa, angelägna och välutformade budskap skapar respekt hos konsumenter men också en 

utlösande plattform för kritisk granskning (Bergström 2009).  

 

6.1.1 Dramatiskt berättande 

Själva berättandet, förmågan att skildra en händelse och skickligheten att finna den rätta 

strukturen är avgörande idag då vi mediekonsumenter letar allt oftare efter sammanhang och 

relevans i ett splittrat visuellt mediebrus (Bergström 2009).  Berättelsens skicklighet är med 

andra ord avgörande idag för att vi acceptera och låta budskap nå fram till oss. Men blir 

publiken verkligen fångad? Händer det inte ofta att budskap passerar oss utan att vi själva är 

medvetna om att de presenterats for oss? Det händer nog väldigt ofta, men det finns även de 

tillfällen då motsatsen inträffar och det sker väldigt ofta idag. Hemligheten heter konsten att 

berätta eller dramaturgi, som lär förmågan att få alla att lyssna ända till berättelsens slut 

(Bergström 2009).  

 

6.1.1.1 Tre berättartekniker 

En berättelse kan framföras på många sätt eftersom det finns lika många berättare som 

berättelser, men tre huvuddrag kan dock urskiljas.  

 

Den dramatiska berättartekniken är sluten, tolkningsreducerad och bygger på stark 

identifikation från publiken, som nästan försvinner i handlingen. Teknikens innersta väsen 

består av konflikten, där en jämvikt övergått i obalans.  Den icke-dramatiska är öppen, 

tolkningsgenerös och bygger på stor delaktighet och medagerande från publiken, som nästan 

själva snickrar ihop berättelsen. Personliga reflektionen och värderingar blir byggmaterial. 

Den interaktiva är en slags blandform mellan de två föregående och lockar in en klickande 

publik. Berättartekniken är både sluten och öppen och möjliggör också en mycket djup 

interaktion och medagerande från publikens sida (Bergström 2009).  

 

Alla berättelser rör sig på två plan, handlingsplanet beskriver vad som händer och 

berättarplanet om hur det händer (Bergström 2009). Den första berättartekniken som beskrevs 
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ovan, den dramatiska berättartekniken är den som oftast förekommen i pjäser, filmer och 

reklam.  

 

6.2 Överraskning och förvåning 

Överraskningen är också ett mycket användbart begrepp. Den kan uppträda i många 

skepnader men är effektivast som skrämsel eller i humoristisk form.  I ett bildflöde skapas 

förväntningar om vad som ska ske framåt (protention) utifrån det som redan hänt (retention) 

(Bergström 2009). Om nu förväntningar inte infrias och det publiken trodde skulle ske skedde 

inte, det som tidigare hade skett betydde något helt annat, kallas det för ett schemabrott som 

innebär att publiken utsätts för ett spratt, dramatiskt eller humoristiskt (Bergström 2009).  

 

6.3 Reklambudskap 

Budskapet förbinder sändare och mottagare och brukar definieras som innehållet i ett visst 

meddelande. Något mindre abstrakt kan det beskrivas som att något vill att någon annan ska 

tycka något, veta något och sedan slutligen göra något. Jag ha valt att beskriva de två 

vanligaste begreppen; instrumentella och rationella budskap.  

 

 

6.3.1 Instrumentella budskap 

Instrumentella budskap ser vi ständigt omkring oss. De utgår från ett problem och som vi 

mottagare förmodas brottas med. Produktens egenskaper är tänkt att lösa problemet och blir 

därför användbara instrument (Bergström 2009).  Det gäller att tydligt problematisera, ta fram 

problemet för att lyfta fram behovet hos mottagaren eller ge möjlighet till att uppfylla en 

önskan. Enligt Bergström måste sändaren med kraft dramatisera med hjälp av negativa motiv 

i text och bild så att mottagaren kan identifiera sig och återkalla minnet av en upplevelse eller 

oroande personligt brist.  Bergström menar vidare att argumenten som bygger dessa budskap 

bör vara rationella och berättartekniken bör vara sluten så att det egentligen bara finns ett 

enda sätt att tolka. Budskapen måste knyta an till den dramatiska berättartekniken.  

 

6.3.2 Rationella budskap 

Rationella budskap står i kontrast till de instrumentella och syftar till att påvisa att en viss 

produkt ger positiv och förhöjd känsloupplevelse, välbefinnande eller grupptillhörighet 

(Bergström 2009).  De skapar en relation till mellan varan eller tjänsten och konsumenten och 
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de vill få oss att drömma om något.  Enligt Bergström bör argumenten vara emotionella och 

berättartekniken bör vara av den icke-dramatiska varianten.  

 

6.4 Reklameffekter 

Annonsörer har precis samma problem idag som de alltid haft och det är att nå fram till 

mottagarna, men jämför man hur det såg ut för 15 år sedan har kommunikatörernas 

arbetsinstrument blivit fler tack vare teknik och medieutvecklingen. Idag ligger inte fokus allt 

för mycket på vilket medium budskapet sänds genom utan huvudstrategierna fokuserar på 

argumentationens djup och framställningssätt (Dahlqvist, Linde 2005).  

 

6.4.1 Utformning och strategi 

Målgruppen och kommunikationsstrategin ställer krav på utformningen av reklam, men det 

behöver inte vara hela sanningen så en del reklam misslyckas fast man gjort en ordentlig 

målgruppsanalys, kommunikationsstrategi och tagit hänsyn till utformningen (Dahlqvist, 

Linde 2005). Det finns alltså fler förklaringsvariabler till vad som ger en lyckad utformning 

av en kampanj. Vad är det som skiljer en bra utformning från en dålig, som gör att en 

utformning klarar av att kommunicera det önskade budskapet medan en annan inte gör det? 

Annonsörer tycker ofta att avsändarens måste uppfattas positiv för att reklamen ska sägas 

fungera och många reklambyråer anser att kommunikationen måste vara ovanlig och unik i 

sin utformning för att lyckas (Dahlqvist, Linde 2005). Kraven på fungerande reklam har 

förändrats med tiden. Särskiljningsgraden i reklam, att kampanjen förmedlar något ovanligt 

eller nytt på ett sätt som man inte känner igen, är det som idag oftast når fram till mottagarna 

(Dahlqvist, Linde 2005). Tidigare har kampanjer fokuserat mer på motivation hos 

målgruppen, att mottagaren upplever att reklamen förmedlar något som känns viktigt. Det 

ökade mediebruset idag är troligen den större orsaken till de förändringar som skett och detta 

har bidragit till att det inte längre är lika effektivt att förmedla något som känns väsentligt och 

är starkt motiverande. Bra reklam måste fortfarande förmedla något som känns väsentligt för 

mottagaren, men i masskommunikation är det mest primära att tränga igenom mediebruset 

(Dahlqvist, Linde 2005).  

 

6.5 Reklamanalys: semiotik och ideologi 

Den semiotiskt analyserande reklamen utgår ifrån att betydelsen i reklam är konstruerade för 

att förflytta sig från tidningen eller tv-skärmen till att sedan skapa och forma en betydelse som 

vi sedan för in i våra erfarenheter och realiteter (Bignell 2002). Bignell förklarar vidare att 
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konsumenter blir uppmuntrade till att se sig själva i budskapen utifrån aspekter i vår egna 

sociala miljö som sedan definieras i form av myt som reklamen i sin tur hjälper till att 

framkalla. Han tar fram ett exempel som Barthes diskuterade. Barthes diskuterade den 

mytiska betydelsen i ett omslag av Paris-Match, där koder, symboler och tecken användes för 

att representera den franska koloniala makten som en självklarhet och helt naturlig. 

Fotografen hade i det här fallet arbetat för att stötta den ideologiska synen att kolonialismen 

var något helt normalt och okontroversiellt.  På samma sätt som Barthes avslöjade dessa 

kodningar av verket i den avbildningen har även den semoitiska analysen av reklam även 

fungerat som en metod för att kritisera myternas strukturella utformning och hur de används i 

reklam (Bignell 2002). Bignell citerar Judith Williamson som uttalar sig såhär gällande 

semiotik och ideologi. ”Advertising has a function, which is to sell things to us. But it has 

another function, which I believe in many ways replaces that traditionally fullfilled by art and 

religion. It creates structures of mening.” (Williamson 1978:11-12). Förutom det att 

konsumenter är påverkade till att konsumera en produkt eller tjänst menar Williamson att 

reklam gärna vill se oss medverka utifrån olika ideologiska bakgrunder för att reflektera över 

oss själva och världen.  

 

6.5.1 Reklam och ideologi 

En stor andel av reklam innehåller idag vackra kvinnor. En bild av en vacker kvinnlig model i 

en parfymkampanj dennoterar inte endast en person som fotograferats. Fotografiet med 

modellen har också tecken som konnoterar t.ex. ungdom, slankhet och hälsa etc. En 

parfymreklam med en vacker kvinna lovar inte att parfymen gör kvinnor vackra, utan den 

kommunicerar en struktur av tecken i reklamen som vi sedan uppmanas att läsa av för att 

skapa mytens betydelse hos oss (Bignell 2002).  Feminister har sedan tre decennier kritiserat 

reklamkampanjer och andra medier där kvinnor används i reklam som de menar förmedlar en 

förtryckande syn på kvinnor. Bignell förklarar vidare att det inte svårt att se idag, hur vår 

ideologiska syn på vad som är kvinnligt och vackert inte är medfött hos oss, utan det är 

snarare en kulturell skillnad när vi ser över kvinnan framställning förr i tiden och i andra 

kulturer (Bignell 2002). För mycket länge sen och i andra delar av världen har vacker 

kvinnlighet inte alltid betecknats av ungdom, slankhet och längd etc. Ideologier är specifika 

för en särskild tid och en särskild kultur (Bignell 2002).   
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7. Metod 
För att nå fram till ett resultat som kan besvara mina frågeställningar och genomföra 

undersökningens syfte har jag valt att arbeta med en receptionsanalys och valt att utföra 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomförs efter en intervjuguide med det eftersökta 

förhållningssättet till den teoretiska ram jag valt att ha som bakgrund. Intervjuerna är av den 

ostrukturerade varianten där frågorna är i ringa mån definierade på förhand. Intervjuerna har 

sitt syfte att bygga upp kännedom och tränga djupare in i informantens begreppsapparat och 

tolkning av reklamfilmen (Østbye et al 2003). Utöver den kvalitativa intervjumetoden 

kommer jag att använda mig av en visuellt tolkande metod i form av en semiotisk analys av 

reklamvideons symboliska tecken. Analysen ligger inte i grund för undersökningens syfte 

men är ett stöd för mig som forskare då jag ska utforma intervjuguiden och frågeformulär, 

samt att den ska vara av en beskrivande del av materialet. 

 

7.1 Urval 

För att kunna generalisera resultatet från intervjuundersökningen till större grupper krävs det 

vissa kriterier gällande storlek och representativitet hos urvalet av antalet intervjupersoner 

(Kvale 1997). Jag har valt att använda mig av 10 informanter där jag delat in de bland kvinnor 

och män till häften var. Eftersom undersökningens syfte är att ta reda på om det sker olika 

uppfattningar beroende på mottagarens bakgrund är urvalet av en systematisk form . Urvalet 

består av personer jag anser passar in bland de specifika kriterier jag valt fokusera på gällande 

informanten och dessa kriterier är en blandning av ursprung, etnicitet, religion och kulturell 

bakgrund.   

 

Jag har inte valt att ha någon åldersram i mitt val av informanter då jag inte lägger någon vikt 

i ålder utan utefter deras sociala och kulturella bakgrund, men urvalet består endast av vuxna 

informanter. 

 

7.2 Receptionsanalys 

Det jag kan uppfatta som självklart och sant, kan av någon annan ifrågasättas och betraktas 

med skepsis. Det är just denna meningsskapande process när vi som TV-tittare, utifrån våra 

erfarenheter, tolkar texter som är i fokus för det som brukar benämnas receptionsanalys och 

receptionsforskning. Receptionsanalysens syfte är att studera de olika sätt att tolka och förstå 

som skapas i TV-tittarnas möte med texten. Detta syfte inbegriper dels en noggrann analys av 

själva texten för att synliggöra de meningsskapande element som denna rymmer, dels en 
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analys av TV-tittarnas tolkningar och hur de varierar med avseende på skilda sociala och 

kulturella erfarenheter (Ekström, Larsson 2009:272-273).  

 

Den teoretiska modell som jag använder för att bearbeta och avläsa datainsamlingen är Stuart 

Halls senare del av den utarbetade encoding/decoding-modell. Genom modellen förklarar 

Hall masskommunikationen som en meningsskapande process i ett flertal olika steg, en 

process som kännetecknas av de sociala strukturer där meningsskapandet äger rum. Hall 

menar att inkodningen (encoding), med andra ord själva mediets produktion, formar texten 

som produceras på ett specifikt sätt. Hall förklarar att den här processen präglas av 

värderingar som är framtagna av samhället den är en del av, den präglas och styrs av den 

dominerande ideologin (Ekström, Larsson 2009:275-277). Den här processen har Hall fört 

vidare genom att ta fram två olika innebörder av inkodningen i texterna; the preferred 

meaning (den gynnande innebörden/the preferred reading (den gynnande tolkningen). 

Användningen av dessa två begrepp förde Halls studier vidare för att hitta en tredje väg och 

tog fram olika sätt att avkoda texternas ideologiska bakgrund (Ekström, Larsson 2009).    

 

För att förenkla en analysering av detta faktum delar Hall in möjliga tolkningar i tre typer av 

läsningar; dominant läsning, förhandlande läsning samt oppositionell läsning. Vid dominant 

läsning stämmer den ideologiskt dominerande meningsstrukturen hos budskapet överens med 

föreställningen hos läsaren. En förhandlad läsning innebär att konsensus uppstår i vissa delar 

av budskapet men inte alla. Slutligen innebär en oppositionell läsning att läsaren totalt 

förkastar budskapets meningsstruktur och menar att den uppger en falsk världsbild (Ekström, 

Larsson 2009:278). Hall menar att mottagare av TV-program och reklam, beroende på sina 

sociala och kulturella ursprung och erfarenheter kan tolka texten på dessa olika sätt. Vid 

framtagningen av resultat och analys kommer undersökningens datamaterial att läsas in 

utifrån de nämnda begreppen.  

 

7.3 Semiotik – Roland Barthes  

Det var Roland Barthes, Saussures efterföljare, som först konstruerade en systematisk modell 

som påvisade betydelsen mellan författare/läsare och text. Den här modellen är för 

undersökningen lämplig då jag från det visuella i reklamfilmen kan avgöra om innehållet av 

symboler och tecken påverkar tolkningen hos publiken.  
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Barthes betonade texten och hur tecken i texten samverkar med användarens kulturella och 

sociala erfarenheter. Kärnan i Barthes teori är föreställningen om två ordningar av beteckning; 

denotation och konnotation (Fiske 1997). Barthes kallar den första ordningen av beteckning 

för denotation. Denotation avser tecknets självklara och uppenbara betydelse (Fiske 1997). 

Barthes term av tecken i andra ordningen kallar han för konnotation. Konnotation använder 

Barthes för att beskriva ett av de sätt på vilka tecken fungerar i beteckning av denna ordning. 

Beteckning av andra ordningen beskriver det samspel som äger rum när tecknet möter 

användarens åsikter, känslor och kulturella värderingar. Konnotationens avgörande faktor är, 

enligt Barthes, det betecknande av första ordningen. Det betecknande av den första ordningen 

är konnotationens tecken. De olika fotografierna föreställer samma hus och skillnaden mellan 

fotografierna ligger i formen och fotografiets utseende, alltså i det betecknande. Denotation är 

den mekaniska och tekniska utformningen av ett fotografi på ett objekt som kameran är riktad 

mot. Konnotation är valet av vad som finns med på fotografiet och val av skärpa och 

kameravinkel. Denotation är vad som fotograferas och konnotation är hur det fotograferas och 

hur de kulturella tolkningarna av fotot sker (Fiske 1997). 

 

8. Analys och resultatredovisning 
I den här delen av undersökningen kommer jag att redovisa det resultat jag tagit fram från 

datainsamlingen. Jag kommer att göra en kort beskrivning och undersöka det väsentliga i 

reklamfilmen utifrån studiens syfte, som sedan appliceras på min analys av informanternas 

tolkningar ur reklamfilmen och dess budskap. Till min hjälp använder jag mig av metoder och 

tidigare forskning som tas upp i de tidigare avsnitten.   

 

8.1 Reklamfilmens berättelse och struktur 

När man som tittare ser på reklamfilmen känns det inte alls främmande för oss med en vacker 

och avklädd kvinna. Vi reflekterar inte så mycket över det faktum att hon är vacker, slank och 

utstrålar sensualitet och framförallt är relativt avklädd, eftersom vi idag är vana vid denna 

form av reklam. Det är inte förrän i slutet av reklamfilmen som den där överraskande 

reaktionen tar form. Reklamfilmen avslutas med att avslöja att den här väldigt attraktiva 

kvinnan är en muslimsk kvinna som trär över en bruka över kroppen, som enbart är klädd i 

underkläder. Det är underkläder det här företaget säljer och budskapet är att alla kvinnor kan 

vara sexiga, överallt.  
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Kvinnan i reklamfilmen visas i olika scener när hon klär på sig underkläder. Man ser olika 

plagg i form av trosor, strumpbyxor, klackskor och bysthållare. Allt detta denoterar vanliga 

ting för kvinnor när de gör sig i ordning hemma. Kvinnan i reklamfilmen konnoterar åtrå och 

sensualitet. Hon trär på sig sina underkläder med nöje och självförtroende. I vissa scener tittar 

hon väldigt noga på sig själv och svänger runt i en piruett för att ge känslan och konnotation 

av ännu mer självförtroende och belåtenhet. Sedan händer den viktigaste händelsen i 

reklamfilmen och det är då hon trär på sig burkan. Det är här berättandet tar en helt annan 

väg. Berättelsens skicklighet i reklamfilmen gör att man som mottagare stannar upp här och 

förundras och vad som just hänt. Det är här man som mottagare avgör om vi accepterar 

budskapet och låter det nå fram till oss. Sändaren i reklamfilmen vill fånga mottagaren och 

inte låta budskapet passera förbi oss i mediebruset. Det här dramatiska berättandet är som 

Bergström kallar för konsten att berätta, eller dramaturgi. Här ser vi att den dramatiska 

berättartekniken först håller oss intresserade genom den generöst avklädda vackra och sexiga 

kvinnan, vi väntar med spänning för att se vad det är vi ska bli informerade om, för att sedan 

bli väldigt överraskande. Överraskningen som Bergström beskriver, är ett mycket användbart 

begrepp. Han menar att ett bildflöde skapar förväntningar om vad som ska ske framåt, ett s.k. 

protention, från det som redan hänt och det vi redan sett, retention. Den överraskande burkan 

i slutet av reklamfilmen bidrar till att våra förväntningar inte infrias och det vi förväntade oss 

skedde inte och förmodligen förväntar sig inte publiken att hon trär på sig en burka, detta 

innebär att mottagare utsätts här för ett schemabrott. Schemabrottet är det som händer då 

burkan träder fram och vi känner nästan att vi utsätts för ett spratt och i det här fallet ett 

dramatiskt spratt.  

 

Det finns många förklaringsvariabler till vad som ger en lyckad utformning av en kampanj. 

Kraven på reklam, enligt Dahlqvist, förändras med tiden. Särskiljningsgraden i reklam menar 

han är det som idag oftast når fram till mottagarna, att kampanjen förmedlar något nytt på ett 

sätt som man inte känner igen eller har sett tidigare. Det som sker i reklamfilmen är inte av 

det vanliga och det påvisar att man vågar mer i kommunikationsstrategin. Man levererar något 

helt unikt som skapar en intressant tolkning hos mottagaren. 

 

8.1.1 Ideologi och dess faktorer 

Budskap i reklam ska skapa och forma betydelser hos oss som vi sedan tar in i vår sociala 

miljö och erfarenheter som sedan definieras i form av myt, som enligt Barthes, reklamen 

hjälper till att framkalla. Det Barthes oftast talar om är kodningar. Inom semiotiska analyser 
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söker vi efter dessa kodningar som framkallar dessa myter hos mottagaren. Det är dessa 

kodningar man tar fram då man kritiskt ska granska reklamens budskap. När jag tittar på 

reklamfilmen i fråga finner jag en hel del sådana. Den vackra kvinnan som utstrålar 

sensualitet och kvinnlighet och sedan den högt religöst symboliserande burkan hon trär på sig.    

Beroende på vad koderna i reklamfilmens bildspel har för känslomässig roll i mottagarnas 

ideologi och bakgrund kan de påverka mottagarens acceptans och tolkning av budskapet på 

väldigt många olika sätt. Reklamfilmens starka symboler och tecken gör att mottagaren tar in 

budskapen i sin kulturella miljö, den kommunicerar ett antal tecken som förvandlas till den 

myt vi sedan tar in i våra erfarenheter. Beroende på vad mottagen anser om nakenhet, 

kvinnor, burkor och religion har mottagarens kultur och ideologi en viktig faktor i 

tolkningsprocessen. Detta redovisas i nästa avsnitt med hjälp av datainsamlingen från de 

kvalitativa intervjuerna som gjorts.  

 

8.2 Receptionsanalys 

Under den här delen av analysen tar jag fram det väsentliga i studien. Jag kommer att 

sammanfatta hur reklamfilmen tolkades med hjälp av tio kvalitativa intervjuer. För att sedan 

urskilja de åt och ge en klarare inblick i de olika tolkningarna kommer jag att ta fram citat ur 

några intervjuer och tematisera tolkningarna ur dessa.  

 

8.2.1 Sammanfattning av intervjuer 

Väldigt tidigt i intervjuerna och ibland vid första ordvalet kunde jag dra en form av slutsats 

om hur informanterna ställde sig till reklamfilmens budskap.  Den första frågan ur 

intervjuguiden riktar sig mot deras första tankar och känslor efter att de tittat på reklamfilmen 

och alla tio svarade tydligt formulerat över huruvida de accepterade budskapet eller inte. 

Reaktionen var under alla samtal antingen positivt eller negativt uttryckta, dock kunde några 

av de negativt tolkande informanterna att redan i början ställa sig ifrågasättande till 

reklamfilmens sändare och dess motiv. Många av informanterna ansåg burkan ha en god 

inverkan på budskapet, medan vissa fann den olämplig och förkastar budskapet helt.  Det var 

ingen av de intervjuade som ansåg att den avklädda kvinnan var olämplig eller att det kränkte 

kvinnor, men däremot ansåg ett par stycken att den vackra, avklädda och sexiga kvinnan var 

olämplig i samband med burkan. Många av de intervjuade förstod strategin och 

marknadsföringens ”knep” i sändarens val av att använda burkan och hela den religiösa 

uppmålningen. Det fanns en väldigt tydlig uppfattning hos alla, vare sig de accepterade 

budskapet eller inte, att reklamfilmen kan uppröra många. Detta med största sannolikhet p.g.a. 
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burkans stora religiösa betydelse. Den större delen av informanterna blev positivt överraskade 

efter att de såg sista scenen, och några negativt. Alla informanter blev förvånade och 

överraskade oavsett tolkning och det medvetet strukturerade ”sprattet” utgjorde sitt syfte.  När 

frågan över vilka olika kontraster och paradoxer som uppstår var de flesta, som fick frågan, 

överrens. De flesta svarade att de såg kontrasten mellan västvärlden och mellanöstern. Den 

vackra kvinnan som gör sig redo för dagen när hon trär över sig hennes underkläder gör det 

väldigt attraktivt och sensuellt. Den utformningen av något som ska sälja underkläder, eller 

något annat kvinnligt möjligtvis en parfym, är inte ovanligt idag. När de tillfrågade sedan ser 

burkan så sker en kulturell förflyttning i hela avbildningen. Helt plötsligt skådar de något som 

är relativt vanligt i reklam förvandlas till något de aldrig sett tidigare. En burka är visserligen 

inget främmande objekt här, men i sammanhanget förflyttar sig informanternas tolkningar 

vidare till en annan kultur. Det är här kontrasten mellan västvärlden och mellanösten 

framträder, som många av de tillfrågade betraktade. Några andra upprepande anmärkningar 

över paradoxer var sex/religion och kvinnlighet/tro. Det är i samband med den sensuella 

föreställningen av kvinnan och sedan det något syndiga med den religiösa burkan som 

informanterna reflekterar över här när de drar dessa paradoxer.  

 

8.2.2 Sammanfattning av bakgrundsskillnader 

Informanterna i studien delar inte en gemensam bakgrund och ursprung. De olika 

reaktionerna och tolkningarna har visat sig bero på deras bakgrund och kulturella förhållande 

till de symboler och tecken som reklamfilmen innehåller. Informanterna som reagerade 

stöttande till den islamistiska burkan i reklamen delar den religion den härstammar ifrån. Den 

här delen av mitt arbete där bakgrunden kan ligga till grund för hur mottagarna tolkar 

reklamfilmens budskap är i stor relevans för min undersökning och mina frågeställningar.  

 

Jag har, som tidigare nämnt, i mitt val av informanter systematiskt valt ut dessa med olika 

bakgrunder och kulturellt ursprung för att undersöka om detta påverkar deras tolknings av den 

valda reklamfilmen. Informanterna kommer från olika delar av världen och delar inte samma 

tolkning av reklamfilmen. De som inte accepterade budskapet och tolkade budskapet ytterst 

negativt har sitt ursprung i islamiska stater från mellanöstern. Att nämna kön i den här delen 

av undersökningen är irrelevant då jag inte bygger mina frågeställningar på könsskillnaderna 

utan enbart den kulturella. Jag valde även att använda mig av informanter från Sverige och 

andra delar av världen. Dessa hade inte en helt accepterande tolkning, då de tolkade 
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reklamfilmen något ifrågasättande. Däremot fanns det i överlag en gemensam positiv 

uppfattning av reklamfilmen med undantag av några motsättande funderingar.  

 

8.2.3 Citat och tematisering  

I det här avsnittet tar jag fram intressanta utdrag ur intervjuerna som stöd för analysen. Citaten 

ger en klar inblick i informanternas tolkningar och tillsammans med deras bakgrund gör jag 

en individuell analys av deras tolkningar.   

 

”Oj, wow, vilken grej. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga men vilken power-känsla. 

Det känns lite som en bekräftelse och lite av en in-your-face från alla muslimska kvinnor. Vi 

kan också vara attraktiva under våra slöjor eller ja burkor som i det här fallet. Nu bär ju jag 

inget av dessa men jag menar att det blir väl lite som en chock för de som inte förstår att det 

faktiskt kan dölja sig något vackert under dem.” 
Citat 1: Informant B 

 
Informant B, som är en ung kvinna med ursprung från ett islamiskt troende land, visar här 

entusiasm över hur kvinnan med burkan framställdes. Hon uttrycker sig med positivitet över 

den islamiska riktningen på slutet av reklamfilmen. Här förstår man att hon anser det vara 

väldigt positivt att tillsammans med sexighet och kvinnlighet påvisa att muslimska kvinnor 

faktiskt kan se attraktiva ut, utifrån hennes uppfattningar kring de fördomar som finns om 

burkan. Hon upplever att reklamfilmen ger kvinnor med islamisk bakgrund makt och 

självkänsla och ger därmed en dominant läsning av budskapet eftersom hon är överrens med 

reklamens innehåll och budskap.      

 

”Jo de vill provocera såklart. Muslimer och de som har burka kan känna sig utsatta och 

förnedrade.” 
Citat 2: Informant D 

 
Citatet ovan ur intervjun med informant D, vars ursprung är från ett islamiskt troende land, 

ger här en helt annan uppfattning. Här uppskattas inte reklamfilmens innehåll med en 

muslimsk kvinna i sammanhanget. Han fortsätter såhär:  

 

För oss är allt kränkande mot något som är heligt ska man inte kombinera det med sånna där 

smutsiga grejer som det där med det här nakenhet. Vad är syftet med detta? 

Citat 3: Informant D 
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Den islamiska burkan i reklamfilmen är ytterst kränkande för den här mannen och han 

förkastar budskapet helt. Det här ingår inte i hans verklighet och kulturella förhållanden, 

därför vill han inte känna igen det som sändaren vill förmedla.  Här sker en klar oppositionell 

läsning där mottagaren förkastar budskapet han anser ge en falsk världsbild.  

 

”Jag tycker att det är en helt vanlig scen i en muslimsk kvinnas morgon när hon gör sig i 

ordning och klär på sig. Det är helt normalt och så. Det är fel att visa början där hon va 

naken och torkade sig. Det kunde man ta bort för det behövs inte det är olämpligt i muslimsk 

reklam.” 

Citat 4: Informant C 

 

Nästa citat är även den ur en intervju med en man från ett islamiskt land. Den här mannen är 

inte helt överrens med att den framställnings som görs i reklamfilmen. Han är överrens med 

själva avbildningen och ser inget främmande i den, men uppskattar inte att det sedan visar sig 

vara en muslimsk kvinna som är i början av reklamen visas delvis naken. Hans tolkning 

uppger en förhandlande läsning där han är överrens med budskapet till viss del och inte helt 

fullständigt förkastar den eller håller med den.   

 

”Haha, sensuell med en rolig tvist i slutet. Först tyckte jag bara att det var en sexig reklam 

som alla andra för typ parfym eller underkläder. Sen när hon tog på sig burkan så blev den 

mest bara komisk.” 

Citat 5: Informant E 

 

Informant E har ingen specifik förhållning till någon religiös tro men har sitt ursprung från ett 

land där islam utövas, men är uppvuxen i Sverige. Hennes reaktion påvisar att hon förbryllas 

av den överraskning som sker i slutet på reklamfilmen och uppfattar reklamen som 

underhållande. Hon gör en dominant läsning eftersom hon finner reklamen rolig och tycker 

att den förmedlar sitt budskap att sälja underkläder med en ”tvist” som vi även kan kalla för 

schemabrott.    

 

”Jo det är mycket burka och islam nu känns det som. Snyggt gjort jag blev riktigt överraskad 

där på slutet trodde det skulle vara lite av det vanliga Twilfit känslan typ.” 

Citat 6: Informant F 
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Informant F, med ungefär samma ursprung och bakgrund som informant E, läser av 

budskapet med en dominant läsning då hon accepterar budskapet och även finner det 

strukturella i överraskningen som väldigt snyggt och uppskattar reklamfilmens 

oförutsägbarhet, precis som informant E.  

 

“The burque is part of the provocation. It’s also the key element that should create a reaction. 

The surprise of that creates de confusion. I was starring at a sexy woman, very attractive, 

perfect body, perfect beauty and suddenly she hides herself behind a burque... Sexual 

attraction, then a sudden feeling of sickness or discomfort.” 

Citat 7: Informant H 

 

Informant H visar en klar förhandlande läsning, då han accepterar budskapet och den 

funktion burkan har i reklamvideon. Informanten är inte islamiskt troende men finner ändå 

burkan som förvirrande och känner en form av obekvämlighet, samtidigt som han inte 

förkastar budskapet helt.  

 

Utifrån de ovan sammanställda citaten uppfattar man att det sker olika tolkningar av 

reklamfilmen. De intervjuade personerna har olika ursprung och förhållanden till innehållet i 

reklamfilmen och i och med det sker det stora skillnader på budskapets acceptans och 

tolkning.     

 

Utifrån Stuart Halls receptionsmodell har jag lyckats dela in informanternas tolkningar i de tre 

olika läsningarna, även s.k. inkodning. Totalt uträknat bland de intervjuade ingår hälften i den 

dominanta läsningens tolkning av budskapet. Tre av de intervjuade utrycker sig mer utifrån en 

förhandlande läsning och till sist den oppositionella läsningen som görs av två informanter 

som förkastar budskapet i sin tolkning. Det informanterna utgör i deras tolkning av 

reklamfilmen är att deras tolkningsprocess präglas av de värderingar som är framtagna av 

samhället den är en del av. Beroende på informanternas sociala och kulturella ursprung och 

erfarenheter tolkar de texten på olika sätt.  Jag gör en väldigt tydlig betraktelse av detta när 

jag analyserar de olika svaren tillsammans med informanternas olika bakgrunder. 
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9. Slutsatser och diskussion 
Inledningsvis av denna studie talar jag om förförståelse och dess relevans för att en förståelse 

överhuvudtaget ska ske. Det jag syftar på är att det är intressant hur individuellt världen möts 

utifrån de olika bakomliggande faktorerna i vår tolkningsprocess.  

 

Med denna undersökning, som haft i syfte att undersöka om det förekommer olika tolkningar 

beroende på ursprung och den ideologi man tar med sig in i tolkningsprocessen, har jag 

kommit fram till att de olika bakgrunderna har en stor betydelse i hur tolkningen utvecklas 

hos mottagare.  

 

Studien har påvisat att de informanter jag intervjuat har uppfattat reklamfilmens budskap på 

olika sätt och varierande utifrån deras ursprung och ställning till de tecken och symboler som 

förekommer i reklamfilmen.  Den väldigt vackra och delvis nakna kvinnan som sedan visar 

sig vara en muslimsk kvinna bärandes på en burka väckte stora känslor och skillnader i hur 

reklamfilmen tolkades hos de personer jag intervjuat.   

 

Skaparna av reklamfilmen har valt att framställa denna kvinna som vacker och sensuell med 

väldigt gott självförtroende. Kvinnan framställs inte blygsamt utan man har valt att framhäva 

alla hennes kvinnliga och attraktiva former. För att sedan skapa en skarp vändning och 

överraska tittare har man valt att dramatiskt sätta henne i ett sammanhang som tittare inte med 

detsamma förväntar sig och hon framträder i en heltäckande burka, som indikerar att hon 

under denna burka enbart har underkläder på sig. Detta, som studien påvisar, skapar olika 

reaktioner och tolkningar. De som håller en nära relation det den religion som i det 

ögonblicket framhävs ganska starkt kan känna starka missnöjen. I mina intervjuer har ett par 

informanter reagerat med just denna känsla och andra mycket tvärtom.  

 

Reklamfilmen jag valt att använda är ett gott exempel på de meningsskiljaktigheter som kan 

förekomma beroende på hur reklambudskap utformas. Skaparna har här valt att använda sig 

av symboler och tecken som kan stå många väldigt personligt och bidra till känsloladdningar, 

samtidigt som de inte ger någon förvarning av detta utan överraskar i slutet. Överraskningen 

har bland de övriga i studien varit en positiv upplevelse då de uppfattar den som 

underhållande och unik. Dahlqvist förklarar att det idag krävs något mer unikt och annorlunda 

för att tränga igenom det tjocka mediebrus som hindrar reklam och dess budskap att nå 

mottagare.  Det är just det mediebrus har den här reklamfilmen lyckats göra genom sin 
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kontroversiella inriktning som väcker känslor och beundran, samt diskussioner. Av den 

tidigare forskning som presenterats i undersökningen, resultatet från de utförda intervjuerna 

och studiens bakgrundsbeskrivning kan jag satta min studie i ett större sammanhang och 

fundera över om den kan utvecklas vidare. 

 
I samband med valåret 2010 träder ett främlingsfientligt parti in i Sveriges riksdag. Partiet har 

under valåret nekats annonsutrymme i svenska medier. När de olika partiernas valrörelser 

började komma igång på allvar och det närmade sig slutspurt nekades Sverigedemokraternas 

valfilm att premiärsändas i samtliga svenska tv-kanaler. Det fanns även ett flertal 

dagstidningar och kvällspress som nekade att trycka något från Sverigedemokraternas 

valkampanj. Detta skedde av den anledningen att de riktade valkampanjen främst mot 

invandrarpolitik som även är partiets största valfråga. Deras valkampanj var utformad med 

väldigt starka bilder som medierna bestämde att de skulle ta avstånd ifrån.  Det här bidrog till 

en stor debatt kring medier och deras ansvar. Valfilmen var utformad på så sätt att man fick se 

kvinnor iklädda i burka med många barn runt omkring sig och framställdes som bidragstagare 

och att pensionärer prioriterades mindre i pensionsfrågor. Mitt syfte med det här exemplet är 

att det går att diskutera vidare om ämnet kring religion eller en specifik folkgrupp i reklam 

och medier. Hur försiktig bör man vara och vad kan detta ha för konsekvenser? Hur bör 

medierna hantera sådana utfall? Har medierna något ansvar? Dessa är några av de frågor som 

skulle kunna vara intressanta att studera vidare.  

 

10. Eventuella åtgärdsförslag 
Man skulle kunna utveckla studien vidare genom att använda det resultat jag fått som grund 

för en kvantitativ studie och på så sätt kunna dra en mer representativ uppskattning av de 

olika målgruppernas uppfattning av reklamfilmen.  
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide 
 
Forskningsintervjun fortskrider ungefär som en normal konversation men har ett specifikt 
syfte och en specifik struktur.  Den karakteriseras av en systematisk form av utfrågning.  
Mina frågor är korta och enkla och jag följer de dimensioner som träder fram i svaren.  
 
1. Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
2. Är det något speciellt du reagerar starkare över?  
 
3. Finner du burkan lämplig eller olämplig?   
 
4. Hur ställer du dig till reklam i kombination med religion? 
 
5.  Vilka paradoxer och kontraster tycker du passar in i reklamen: 
 

- Kvinnlighet/tro  
- Sex/religion 
- Förtryck/frihet 
- Mansdomination/jämställdhet 
- Eller annan?  

 
6. Vilka tror du reklamen riktar sig mot?  
 
7. Att visa en relativt avklädd och naken kvinna, i samband med ett högt religiöst 
övertäckande symboliserande tecken, som i det här fallet en burka, kan bidra med olika 
åsikter. Hur ser du själv på detta och vad tror du att den här typen av marknadsföring har för 
fördelar och nackdelar?  
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Intervjuguide (engelsk version) 
 
1. What are your first thoughts and feelings after you’ve seen the video?   
 
2. Is there anything in particular that you react stronger about?  
 
3. Do you find the burque suitable or unsuitable? Motivate yourself.  
 
4. What’s your position on advertising in combination with an allusion to religions?  
 
5. Which paradox and contrasts do you think suits the video the most?  
 

- Feminicity/belief 
- Sex/religion 
- Oppression/freedom 
- Man domination/equality  
- Or other?  

 
6. Who do you think the video is mainly intended for?  
 
7. Showing a relatively naked woman, in relation to a high religious symbololic sign, as 
shown here a burque, could be interpreted in various of different ways. How do you interpret 
this yourself and what do you think is the gain and loss by this method of advertising?  
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Bilaga	  2	  
	  
Intervjutranskribering	  
	  
Intervju 1.  
 
Informant C  
Islamiskt troende man med ursprung från Senegal. Bosatt i Sverige, 55 år. Intervjuplats 
Islamiska föreningen, Apelbergsgatan 34, Stockholm.  
 
Intervjun tog plats i lokaler som av den här islamiska föreningen utformats till en moské och 
används som en böneplats. Av just den anledningen valde jag att inför intervjun ta hänsyn till 
detta genom att förklara att det förekommer nakna inslag i reklamfilmen. Informanten tog 
ställning till detta och valde att fortsätta samtalet och intervjun i en närliggande cafeteria.  
  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Det som jag känner är att det här är när en kvinna klär på sig i sitt rum, när man går ut så 
duschar man först och klär på sig, tar på sig sina underkläder och så går man ut, i mina ögon 
är det här normalt, det är så det ser ut. Det en kvinna gör privat och det är väldigt naturligt. 
Jag tycker inte alls att det är något främmande eller konstigt med det.  
 
Hur kommer det sig att du menar att någon skulle känna att detta är konstigt? 
 
Jo men man brukar väl inte först tänka att islamiska kvinnor som täcker sig själva någon gång 
är naken, men det är de såklart precis som alla andra kvinnor bara att de kanske har en slöja. 
Hemma är man helt naturlig.  
 
Det känns nästan som att du tar en försvarsställning där i början angående det du sa gällande 
naturligheten. Är det något du känner att man måste försvara här? Är burkan olämplig tycker 
du?  
 
Jag tycker att det är en helt vanlig scen i en muslimsk kvinnas morgon när hon gör sig i 
ordning och klär på sig. Det är helt normalt och så. Det är fel att visa början där hon va naken 
och torkade sig. Det kunde man ta bort för det behövs inte det är olämpligt i muslimsk 
reklam.  
 
Du menar att det är helt okej att visa en kvinna i underkläder och sedan i en burka eller sjal 
men inte när hon var helt naken i början?  
 
Ja, precis. Alltså, från när hon har trosor och BH på sig, där, det är okej. Inte när hon va naken 
i början, det är onödigt. De gör reklam om underkläder då kan de filma underkläderna och sen 
visa att hon är islamisk troende.  
 
I överlag menar du att burkan är okej att ha med i reklam med något nakna inslag men inte 
helt naket?  
 
Ja det är inga problem för mig. Bara inte helt naken som det var i början det är fel och 
onödigt. Reklamen är om deras underkläder då kan de filma från underkläderna och sen som 
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vanligt. Det spelar ingen roll om det är framifrån eller bakifrån, eller suddigt, det måste inte 
vara naket.  
 
Varför tror du att de valt att syfta på att det är en muslimsk kvinna och påvisa detta med en 
burka över henne på slutet?  
 
Jo de vill provocera såklart. Muslimer och de som har burka kan känna sig utsatta och 
förnedrade.  
 
Du menar att det är ett marknadsföringsknep?  
 
Ja självklart. Det är normalt att ha med kvinnor i reklam. I våra hemländer är det vanlig 
reklam där man ser att vi är muslimer men det skulle aldrig vara så att man visar en kvinna 
naken.  
 
Du tycker att det är fel av företaget att göra på det här sättet?  
 
Jo det gör jag, det spelar ingen roll nu att det är islamisk burka med i reklamen. Det är viktigt 
för säljare och köpare att ha en bra kommunikation. Det här är inte bra de provocerar och gör 
många upprörda som inte vill blanda in sin tro sådär. Man ska tänka före, i TV, film, radio 
och reklam, man måste tänka på att inte göra känsliga inslag i reklam såhär som kan kränka, 
visst det är naturligt allt de visar men man måste tänka på allt och ha en bra kommunikation 
och inte provocera.  
 
Vem tror du de riktar sitt budskap till? Vem är reklamen riktad till tror du?  
 
Jag tror mot alla kvinnor inte bara muslimska.  
 
Tror du alla med islamisk bakgrund tolkar detta med en kränkande känsla?  
 
Nej absolut inte, jag tycker det är normalt det de visar i reklamen, men jag kan förstå att 
nakenheten kan göra folk arga och kränkta.  
 
Och ta bort det första nakna inslaget i början då hade du varit nöjd?  
 
Ja precis!  
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Intervju 2.  
 
Informant D   
Islamiskt troende man med ursprung från Kurdistan. Bosatt i Sverige, 50 år. Intervjuplats: 
Islamiskt Kurdiskt Kulturcentrum, Bergsundsstrand 42, Stockholm.  
 
Intervjun tog plats i lokaler som av den här islamiska föreningen utformats till en moské och 
används som en böneplats. Av just den anledningen valde jag att inför intervjun ta hänsyn till 
detta genom att förklara att det förekommer nakna inslag i reklamfilmen. Informanten bad 
mig att spola fram eller täcka för dessa inslag och jag förklarade att det tyvärr inte är möjligt 
då jag behöver informantens tolkning över hela reklamvideon. Efter lite funderingar fick jag 
ett godkännande att starta intervjun.  
 
 
Vad är dina första tankar efter att ha sett reklamvideon? 
 
Vad är meningen med burkan? Varför har de med den? Det här har ingenting med burka eller 
muslimer att göra, varför? Menar hon att det är som en modevisning eller?  
 
Vad tänker ni först, om du hade sett den på TV hemma hur hade du tänkt? Sexighet för alla 
överallt står det på slutet. 
 
Jag förstår inte varför de har med burkan. Varför har de med den? Vad menar de varför ju 
med burka? Det är kränkande.  
 
Varför tror du de har valt just det inslaget på slutet och inte vanliga kläder? 
 
Jo man ser inte islam ihop med nakenhet, det var därför jag frågade dig innan om du var 
muslim själv och varför du vill fråga om det här och kanske vad du själv tycker om islam för 
du kanske själv inte känner till för det är många planerade attacker mot just islam och 
muslimer.  
 
Men du känner att detta är kränkande mot islam?  
 
För oss är allt kränkande mot något som är heligt ska man inte kombinera det med sånna där 
smutsiga grejer som det där med det här nakenhet. Vad är syftet med detta? 
 
Jag har gjort en liten bakgrundsundersökning till reklamen och vad de tänkts sig och som det 
står på slutet så är tanken att reklamen ska uppskattas av alla kvinnor överallt oavsett religion 
och kultur…  
 
Från vår sida som muslimer litar jag inte på det de säger. De vill bara provocera. Det är 
mycket kränkande det här har ingenting med reklam att göra. De går in på mycket som är 
kränkande och det här är en rent planerad attack.  
 
Tror du att det är ett försök till ett marknadsföringsknep?  
 
Ja men jag förstår inte hur de kan tro att muslimska länderna ska acceptera det här, det är 
kränkande.  
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Burkan är olämplig i det sammanhanget med nakenhet? 
 
Ja mycket mycket olämpligt det finns ingen mening med att göra sådär, det är heligt för oss 
man ska respektera det jag förstår inte hur de kan tro att någon muslim ska acceptera det här.  
 
När jag själv såg den här videon tänkte jag ganska snabbt på hur många olika tolkningar man 
kan göra av videon beroende vad man själv har för förhållningsssätt till religion och vilken 
bakgrund man själv har. Hur tror du en muslimsk kvinna skulle reagera?  Skulle hon finna 
den stötande? 
 
Mycket mycket, ibland ser man olika diskussioner i olika forum och jag ser att de reagerar 
mycket snabbt på sånna här saker.  
 
Vem tror du reklamen själv riktat kampanjen mot? 
 
Inte alls för muslimer i alla fall det finns inga muslimer som vill titta på det där.  
Men ärligt talat själv vad tycker du själv, du är icke troende men accepterar du själv att ett 
företag använder kvinnans nakna kropp för sånna smutsiga grejer på det här sättet?  
 
Jag ser ju den kvinnliga kroppen i alla möjliga medier. Jag är inte chockad av nakenheten men 
första gången jag såg videon blev jag förvånad av att kvinnan tog på sig en burka.  
 
Ja precis som du säger du är van, men som en kvinna du ser att kvinnan är skapad på det här 
sättet nu, ser du en reklambild med bil, du ser en naken kvinna, en billig laptop och du ser en 
naken kvinna. Kvinnor ska inte vara skapade såhär, kvinnor utnyttjas överallt, med den här 
nakenheten och allt, men kvinnor ställer upp på det här är det inte dags att vakna till? Nu har 
de slutat med vanliga kvinnor nu ska de använda islamiska kvinnor med burka nu istället. 
Början man se sånna här inslag ofta nu så blir det vanligt det också snart.  
 
Det är mycket bra att jag fått se det här jag skulle behöva den här sidan så jag kan skicka till 
andra våra forum så vi kan åtgärda det här.  
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Intervju 3.  
 
Informant H  
Man med ursprung från Frankrike. Bosatt i Bryssel, 33 år.  
Intervjuplats: varsin ort via Skype. 
 
 
What are your first thoughts and feelings after you’ve seen the video? 
   
A mix of feelings first ended up with a very paradox feeling... attraction, desire, envy and 
then a kind of confusion. And one straight thought is provocation. It’s all based on 
provocation, to make you react. And it works, it make me think about the controversial 
picture of Oliviero Toscani for Benetton or the ad’s wave of the so called ”porno chic” for 
luxury goods.  The purpose is always the same, generate a reaction of the consumer, and 
make talk about the brand. 
 
Is there anything in particular that you react stronger about?  
 
No. It’s far more complicated than just a provocative ad. I haven’t a Manichean view. It’s 
never all black or all wrong, all bad or good. So, I don’t have any strong reaction. Every 
woman has the right to express her femininity, her sexuality, even very religious woman. By 
the way, is she that religious?  
 
Well as an audience its nothing we know until she puts the burque on… 
 
The burque could be just a sign of oppression of man over his wife. But I do have reactions 
yes, especially when it comes to the burque. 
 
Do you find the burque suitable or unsuitable? 
 
Suitable or not suitable is not the problem. The burque is part of the provocation. It’s also the 
key element that should create a reaction. The surprise of that creates de confusion. “I was 
starring at a sexy woman, very attractive, perfect body, perfect beauty and suddenly she hides 
herself behind a burque... Sexual attraction, then a sudden feeling of sickness or discomfort.  
 
How do you mean when you say sickness and discomfort? This doesn’t seems like a normal 
thing for a Islamic woman to do? Getting dressed etc? 
 
Ofcourse it’s a normal thing for them to do, what I meant was more like, we don’t really 
understand what’s behind that burque and the reason for it being there with her.  
 
What’s your position on advertising in combination with an allusion to religions?  
 
I am fine with it. However, I’m not a huge fan of free provocation, with no proper message. 
Here, there is one message: sexiness for everyone! Sexiness is universal, it goes beyond 
religions, border, culture and belief. Using a religious concept to get a good message across 
can be a smart choice, a risky one and always provocative, reaction of Muslim, Christian...etc. 
But don’t be naive! The only purpose of this ad is commercial. Making a big buzz on Internet 
and elsewhere, in newspaper and your brand will be advertised for free everywhere and well 
known for good or bad reason. Clever! But not brand new is the communication world. 
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Which paradox and contrasts do you think suits the video the most?  
 

- Feminine/belief 
- Sex/religion 
- Oppression/freedom 
- Man domination/equality  

 
All! But, why man domination? the man control the woman with the religion, the burque, but 
don’t you think that such an attractive woman does not control her man in the privacy of their 
bedroom? She drive him crazy with such a sexy body and with the help of Liaisons 
Dangereuses…  
 
Well sure I see your point that we don’t know, but who do think the add is mainly intended 
for, women or men? Islamic women or non-islamic women?  
 
I don’t think it’s particularly a man oriented add. In the sense that it’s a womens product its 
mainly intended for all women. But condidering the risky methods of the add and the effect 
they seem to gain for its more of a branding add where they want to create a buzz and that 
buzz reaches both genders.  
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Intervju 4. 
 
Informant G  
Passade på att intervjua min gode vän som vid intervjuperioden befann sig i Stockholm.  
Man, 36 år, med ursprung från Ryssland och bosatt i New York, USA.  
Intervjuplats: Scandic Anglais, Stockholm.  
 
 
What are your first thoughts and feelings after you’ve seen the video?  
 
What a waste! She shouldn’t be covering herself up like that. But I see the point in this so fine 
I guess.  
 
What point are you referring to?  
 
I mean, you can easily understand where this is going and aiming for. The sexy lingerie and 
the very very not so sexy burque in the end. Its all really just using beauty and sexiness for its 
purpose.  
 
Is there anything in particular that you react stronger about?  
 
Contrast of sexy female figure and a burque seems quite ingenious. No idea what the ad is 
about but found the imagery rather ironic and humorous.  
 
When saying that do you find the burque suitable or unsuitable?  
 
Suitable for what?  What exactly is the intended message of the video, other than a bit of 
ironic humor and to draw attention to a brand?  If the idea is getting attention through irony, it 
was quite appropriate.  If there is something deeper at the heart of this video, I missed it as I 
was clearly distracted by the imagery. 
 
The intended message might be the last words in the end saying “sexiness for everyone, 
everywhere”, but you find this more of a play of humor and irony, as if they’re using it to 
brand themselves more out there? Maybe provocative? Am I understand you right? And you 
maybe missing the point from being distracted by the visual imaginery.  
 
Right, obviously I was. Its definitely provocative in many ways as in beauty and contrast of 
the religion in the end.  
 
What’s your position on advertising in combination with an allusion to religions?  
 
Religion is an intricate part of out social structure and norms.  No reason why the media 
world should be any different. It’s all fair play. 
 
Which paradox and contrasts do you think suits the video the most?  
 
- Feminine/belief 
- Sex/religion 
- Oppression/freedom 
- Man domination/equality  
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- Or other?    ---  revealing beauty / introvert modesty 
 
This ad isn’t about religion; it’s about beauty.  
 
Who do you think the video is mainly intended for?  
 
No idea; looks like an ad targeting the general public that plays on current themes of popular 
social debate, burqua in public, but without any serious overtones. 
 
Showing a relatively naked woman, in relation to a high religious symbololic sign, as shown 
here a burque, could be interpreted in various of different ways. How do you interpret this 
yourself and what do you think is the gain and loss by this method of advertising?  
 
Gain – attention; Loss – a few unhappy religious conservatives 
 
What’s the problem with showing a naked woman in relation to a religious sign?  Go visit a 
museum and look at some classic art work. 
 
Some of your questions seem to miss the point. This ad is not about religion, nor does it have 
any message beyond its simple eye-grabbing and attention getting value. 
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Intervju 5. 
 
Informant J 
Man med svenskt ursprung och bosatt i Stockholm, 38 år.  
Intervjuplats: Stockholms Universitet, Institutionen för Journalistik, Medier och 
Kommunikation, Stockholm.  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Förvirrad är nog en av de första känslorna… den är väldigt snyggt filmad och följer samma 
mönster som vilken reklamfilm som helst men slutar på ett sett man inte är van vid. Folk 
kommer bli förbannade är en av mina första tankar, det är antagligen också deras mål, att 
provocera, att använda en kvinna i burka fyller ju ingen annan funktion än provaktion och 
anspelar på västvärldens förutfattade meningar. Jag tror inte att filmen visas i till exempel 
Pakistan utan den är ju menad åt folk med ”västliga” värderingar. 
 
Är det något speciellt du reagerar över utöver just burkans provocerande funktion?  
 
Asså jag vet inte… Den är ju helt klart provocerande, men samtidigt så finns det ju ingen 
anledning till att bli upprörd över att kvinnor med burka använder underkläder. Det som jag 
reagerar starkt över är nog hur filmen säger emot mina tankar om kvinnan i mellanöstern, men 
det är väl inte dåligt?  
 
Hur menar du då? Att du blev lite förvånad över framställningen av en kvinna från 
mellanöstern? 
 
Asså, det finns ju ingen realistisk praktisk anledning till att bli upprörd, alla har ju 
underkläder, att hon även har burka är ju bara vi som gjort det till ett laddat ämne.  
 
Finner du personligen att burkan lämplig eller olämplig i reklam? 
 
Burkan gör ju hela filmen, men samtidigt så är den väldigt ”farlig”, men nej jag tycker inte att 
den är olämplig, men det blir en ny kombination av nakenhet och burkans kyskhet som 
förvirrar mej, och antagligen kommer uppröra många. 
 
Hur ställer du dig till reklam i kombination med religion?  
 
Det känns oundvikligt att religion och kultur är med och påverkar reklam, efter som att det är 
en sån stor del av vår omvärld, fast i det här fallet så är det ju en kultur som använder sig av 
en ”främmande” religion, jag antar att det inte är en muslimsk reklambyrå som gjort filmen, 
och då blir kombinationen lite farligare men nej jag tycker inte att det är fel, men det bör inte 
göras onödigt provocerande… det här va nästan en gränspuck… nästan. 
 
Vilka paradoxer och kontraster tycker du passar in i reklamen: 
 

- Kvinnlighet/tro  
- Sex/religion 
- Förtryck/frihet 
- Mansdomination/jämställdhet 
- Eller annan?  
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Den tydligaste kontrasten är västs kultur mot mellanösterns kultur, men i viss mån så 
behandlas ju alla de andra ämnena också, filmen är ju i västliga mått jämställd, och burkan 
framställs inte som något dåligt i filmen, utan som något naturligt. 
 
 
Vilka tror du reklamen riktar sig mot?  
 
Helt klart kvinnor i västvärlden. 
 
Att visa en relativt avklädd och naken kvinna, i samband med ett högt religiöst övertäckande 
symboliserande tecken, som i det här fallet en burka, kan bidra med olika åsikter. Hur ser du 
själv på detta och vad tror du nackdelar och fördelar är med den här typen av marknadsföring? 
 
Jag gissar på att reklamen har skrivits om i media och att varumärket har nämnts i många 
sammanhang på grund av detta, och det är ju bra, men det finns ju en risk att de hamnar i 
blåsväder eller bara drar på sig onödiga problem. Fast jag tror de positiva effekterna är större 
än de negativa i detta fall, men jag är inte helt säker.  
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Intervju 6. 
 
Informant B 
En islamiskt troende kvinna, 28 år, med ursprung från Bosnien och bosatt i Stockholm. 
Intervjuplats: Studentpalatset, Stockholm.  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Oj, wow, vilken grej. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga men vilken power-känsla. Det 
känns lite som en bekräftelse och lite av en in-your-face från alla muslimska kvinnor. Vi kan 
också vara attraktiva under våra slöjor eller ja burkor som i det här fallet. Nu bär ju jag inget 
av dessa men jag menar att det blir väl lite som en chock för de som inte förstår att det faktiskt 
kan dölja sig något vackert under dem.  
 
Hur tror du andra kvinnor i världen reagerar till samma reklamfilm, med eller utan islamisk 
bakgrund, kommer de reagera som dig tror du? 
 
Nja, jag är visserligen uppvuxen i en miljö där vi inte är jättereligiösa. Jag kan tänka mig att 
andra som är väldigt hängivna sin tro kan ta illa upp och reagera negativt. Men jag tycker 
faktiskt att man ska se detta som något väldigt naturligt och se det positivt.  
 
Så du anser att islamiska symboler som en burka t.ex. är helt okej i reklam? 
 
Ja alltså varför inte, men jag kan se hur det kan uppfattas med oro bland andra från min kultur 
med tanke på att hon är delvist naken i början av videon.  
 
Hur ställer du dig till reklam i kombination med religion överhuvudtaget?  
 
Det finns ju självklart många sätt att gå för långt på och det behöver inte bara innebära 
religion det kan även gälla ett folkslag eller en syn på livet eller ett val av arbete. Man ska väl 
någonstans alltid tänka på att inte förödmjuka något som står många människor nära, visst kan 
man gå för långt i många avseenden men i respektfulla mått tycker jag absolut ingenting emot 
det. Reklam är till för att sälja något och om man kan sälja något till någon muslimsk kvinna 
eller få någon svensk kvinna att reagera positivt till det islamiska så ser jag inget fel med det.  
 
Vem tror du reklamen riktar sig mot, du sa att den ska sälja något till muslimska kvinnor och 
även svenska kvinnor? 
 
Ja jag tror det riktar sig mot alla kvinnor inte bara de med islamisk tro.  
 
Vilka paradoxer och kontraster tycker du passar in i reklamen: 
 

- Kvinnlighet/tro  
- Sex/religion 
- Förtryck/frihet 
- Mansdomination/jämställdhet 
- Eller annan?  

 
 
Helt klart kvinnlighet och tro, men även också mellanöstern och västvärlden typ.  
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Intervju 7. 
 
Informant I 
Kvinna, 27 år, med svenskt ursprung och bosatt i Stockholm 
Intervjuplats: Studentpalatset, Stockholm.  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Haha, vad roligt, det där trodde man ju verkligen inte. Jag tycker den var riktigt bra ju. Den 
här glömmer man inte så snabbt.  
 
Är det något speciellt du reagerar över? 
 
Jo men självklart det faktum att hon bara har underkläder under sin burka. Klockrent. Det är 
ju inte alltid man får den uppfattningen, så jag tycker att reklamen är riktigt smart. Visserligen 
provocerande men idag har vi väl kommit ganska långt i vad konsumenter tolererar helt klart 
en snackis bland medier pga burkan.   
 
Så du anser att islamiska symboler som en burka t.ex. är helt okej i reklam? 
 
Jo jag tycker att det är okej, likaså om de hade med en nunna eller kors liksom. Men jag 
förstår att den kan uppröra andra som inte riktigt håller med mig.  
 
Vem tror du reklamen riktar sig mot? 
 
Alla kvinnor, och kanske även alla där ute faktiskt. Den är väldigt kontroversiell och den 
bidrar väl till att många reagerar oavsett kön eller religion. Men rent konsument riktat är det 
ju kvinnor känner jag, men varumärkesbyggandet gäller nog alla målgrupper.  
 
Vilka paradoxer och kontraster tycker du passar in i reklamen: 
 

- Kvinnlighet/tro  
- Sex/religion 
- Förtryck/frihet 
- Mansdomination/jämställdhet 
- Eller annan?  

 
Jag skulle nog säga att den största paradoxen är väl sex och religion, men samtidigt det här 
med att höja den muslimska kvinnans makt mot fördommar ute i världen, kvinlighet och 
självkänsla mot alla fördommar skulle jag vilja svara.  
 
Att visa en relativt avklädd och naken kvinna, i samband med ett högt religiöst övertäckande 
symboliserande tecken, som i det här fallet en burka, kan bidra med olika åsikter. Hur ser du 
själv på detta och vad tror du nackdelar och fördelar är med den här typen av marknadsföring? 
 
Ja men precis, det blir väl en hel del olikheter bland uppfattningarna. Fördelen är ju att det 
kan bli mer accepterat att se burkabärande kvinnor som vackra och sensuella, samtidigt som 
detta kan ha en moteffekt i t.ex. deras kulturer där det inte kanske uppskattas lika mycket. 
Fördelen är ju främst snackisen som uppstår som gynnar företaget då de får mycket 
uppmärksamhet 
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Intervju 8. 
 
Informant A 
En islamiskt troende kvinna, 41 år, med ursprung från Irak och bosatt i Stockholm. 
Intervjuplats: Studentpalatset, Stockholm.  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Varför ska det alltid vara såhär. Vad är meningen med att ha med en muslimsk kvinna såhär? 
Jag förstår inte, det är respektlöst. Visar de den på TV eller? Första gången jag ser den. 
 
Ja jag tror det, i bl.a. Tyskland och den finns ute på internet ganska mycket. Du tycker att det 
är olämpligt att ha med en muslimsk kvinna i den här reklamen? Varför? 
 
Ja men vad ska det hjälpa. Jag tycker att det är okej att ha muslimsk kvinna men de visar 
henne naket.  
 
Så du anser att islamiska symboler som en burka t.ex. är helt okej i reklam men inte i 
samband med nakenhet? Om jag förstår dig rätt. 
 
Ja exakt. Jag menar jag själv är muslimsk och jag använder inte burka och så men jag tycker 
att det är lite pinsamt att göra sådär.  
 
På slutet står det ”Sexiness for everyone, everywhere” vilken betyder sexighet för alla 
överallt. Du känner inte att det budskapet vill säga att muslimska kvinnor anses vackra? Men 
de syftar såklart på alla kvinnor i alla kulturer här.  
 
Jo jag förstår det men ändå, det kan göra många väldigt irriterade att se det här även om de 
menar att det är något bra.  
 
Du lät mer upprörd i början här än vad du gör du? Känns det som att det kanske finns något 
gott i reklamfilmen kanske, den kanske inte bara försöker använda din tro som något vapen? 
 
Det är mycket runt islam nu och mycket dåligt. När man först tänker så tänker man på allt 
som händer och jag blir ledsen ibland när det pratas om burkor ska förbjudas och så. Fast jag 
förstår här ses den mer som något positivt.  
 
Hur ställer du dig till reklam i kombination med religion överhuvudtaget?  
 
Nej men det är okej. Det kan gå för långt ibland men i våra länder så finns ju muslimska 
kvinnor med i mycket reklam men inte såhär såklart.  
 
Men du känner att det är okej att blanda in reklam som ett sätt att sälja något som t.ex. den här 
reklamfilmen gör?  
 
Ja ibland om de inte går för långt såklart. Det ska visas respekt för alla människor och 
religioner. 
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Vem tror du reklamen riktar sig mot? 
 
Jag tror inte att det är muslimska kvinnor så mycket. Det är inte alla som tycker reklamen är 
bra, men de vill säkert det. Mest icke muslimer tror jag. 
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Intervju 9. 
 
Informant F 
Kvinna, 34, med ursprung från Sverige och bosatt i New York.  
Intervjuplats: Studentpalatset, Stockholm.  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Jo det är mycket burka och islam nu känns det som. Snyggt gjort jag blev riktigt överraskad 
där på slutet trodde det skulle vara lite av det vanliga Twilfit känslan typ.  
 
Är det något speciellt du reagerar över? 
 
Ja men sjävklart att hon har en heltäckande slöja på sig.  Det känns inte riktigt som deras 
vanligaste forum att infinna sig inom. Jag tycker det är coolt och tufft, det är ju säkert sjukt 
inspirerande bland unga muslimska kvinnor kan jag tänka mig.  
 
Men inte de av den äldre generationen av islamiskt troende menar du?  
 
Nja, beror på, tror absolut att den äldre generationen känner den mer stötande än den yngre.  
 
Vad tror du om männen då?  
 
Ja detsamma där, tror inte de uppskattar det om de är troende inom religionen i fråga.  
 
Vad tycker du själv angående religiösa bilder i reklam? Du nämde att du tycker det är coolt 
och tufft, ganska vågat eller? 
 
Jag själv tycker den är toppen. De säger ju på slutet att det finns sexiga kvinnor överallt och 
det håller jag självklart med om. Inga alls argument mot det. Men jag är ju å andra sidan inte 
muslimsk troende så rent av min uppfattning så tycker jag att den absolut säljer ett bra 
budskap, sen kan jag verkligen se att det inte uppskattas lika mycket hos andra.  
 
Vem tror du reklamen riktar sig mot? 
 
Alla kvinnor där ute.  
 
Vilka paradoxer och kontraster tycker du passar in i reklamen: 
 

- Kvinnlighet/tro  
- Sex/religion 
- Förtryck/frihet 
- Mansdomination/jämställdhet 
- Eller annan?  

 
Kanske mest kvinlighet och tro då. Men en större korsning mellan väst och mellanöstern 
känner jag. Reklamfilmen känns hur öppen och sexig i början som sedan förvandlas till något 
som inte anses vara så öppet och sexigt.  
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Intervju 10. 
 
Informant E 
En 24 årig kvinna med ursprung från Iran och bosatt i Stockholm 
Intervjuplats: Studentpalatset, Stockholm.  
 
Vad är dina första tankar och känslor efter att du sett reklamfilmen? 
 
Haha, sensuell med en rolig tvist i slutet. Först tyckte jag bara att det var en sexig reklam som 
alla andra för typ parfym eller underkläder. Sen när hon tog på sig burkan så blev den mest 
bara komisk. 
 
Är det något speciellt du reagerar över? 
 
Nä, inte direkt. Jag kan dock tänka mig att många blir upprörda över burkan. 
 
Finner du burkan lämplig eller olämplig i reklam? 
  
Eftersom jag själv är väldigt liberal anser jag den inte olämplig. Jag kan dock, som jag sa 
innan, tro att många religiösa kan bli mycket upprörda. Jag tycker ändå att burkan visar det 
reklamen vill uppnå; "sexiness for everyone", att alla kan känna sig sexiga med deras 
underkläder, även om man så måste sätta på sig en burka och endast kunna visa sina ögon. 
Sexighet, enligt mig, kommer inifrån. 
 
Vem tror du reklamen riktar sig mot? 
 
Alla kvinnor!  
 
Hur ställer du dig till reklam i kombination med religion? 
 
En helt ok kombination så länge det inte är i ett sammanhang där man förlöjligar religionen.   
 
Vilka paradoxer och kontraster tycker du passar in i reklamen: 
 

- Kvinnlighet/tro  
- Sex/religion 
- Förtryck/frihet 
- Mansdomination/jämställdhet 
- Eller annan?  

 
Jag ser mest en skildring mellan förtryck och frihet. Att kvinnan är fri i sin kvinnlighet i olika 
miljöer, t.ex. i sitt hem eller ute på gatan, men att det finns skillnader i världen på frihet och 
en form av förtryck.  
 
Att visa en relativt avklädd och naken kvinna, i samband med ett högt religiöst övertäckande 
symboliserande tecken, som i det här fallet en burka, kan bidra med olika åsikter. Hur ser du 
själv på detta och vad tror du nackdelar och fördelar är med den här typen av marknadsföring? 
 
Nackdelen är väl den att den antagligen inte kommer visas i muslimska länder. Möjligen att 
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de tvingas ta bort slutet med burkan i många länder, fördelen är väl att den är rätt bra gjord 
och jag kommer säkert återberätta den i passande sammanhang och så.  
 
 
 
	  


