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Sammanfattning 

Syftet för denna uppsats har varit att undersöka hur den växande feministiska kritiken mot 

objektifierande och stereotypiska framställningar av kvinnor under 1970- och 1980-talet har 

påverkat framställningen av genus i modereklam i nutid. Jag har även undersökt vilken 

funktion de nya kvinnouttrycken har i reklam, vars målgrupp är män. Jag har undersökt detta 

genom en fallstudie, en semiotisk näranalys av 4 bilder från Tom Fords modereklamkampanj 

för mäns kläder från 2008. Jag har utgått från postfeministiska teorier samt teorier kring 

maskulinitet. 

Mina frågeställningar var följande: 

- Hur framställs kvinnan respektive/i förhållande till män i Tom Fords reklamkampanj?  

- Hur ser den här typen av postfeministisk reklam ut? 

- Vilken funktion har den postfeministiska kvinnan i reklam avsedd för män? 

- Har man i grunden förändrat reklamens genusuttryck och budskap efter den 

feministiska kritiken? 

Resultaten visade att både kvinnor och män framställs genom postfeministiska uttryck, 

kvinnor ofta som starka individer och sexuella subjekt och män som mer feminiserade och 

androgyna. Kvinnor är inte längre bara objekt för mäns blickar, nu betraktas kvinnan av både 

män och kvinnor. Framställningen av männen utvecklades mot s.k. dual marketing, där man i 

marknadsföringen började ta hänsyn även till homosexuella kunder.  

Dessa nya genusuttryck är ett direkt resultat av den feministiska mediekritiken. Man tog 

hänsyn till feminismen och kritiken och bröt de gamla stereotypa framställningarna. Dessa 

nya framställningar har dock inte resulterat i mindre objektifierande genusuttryck. Om 

någonting så har dessa ökat hos både kvinnor och män. Kvinnor fortfarande används som 

dekoration och argumenteringsverktyg, och i denna kampanj även för att minska effekten på 

dual marketing. Skillnaden, och den röda tråden, är en stark medvetenhet och användandet av 

ironi som gör kritiken mycket svårare.  

Den feministiska mediekritiken hade i slutändan en motsats påverkan på framställningen av 

genus i dagens modereklam och har inte i grunden förändrat reklamens genusuttryck och 

budskap.  
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Inledning 

När jag första gången som 13-åring öppnade tidningen Glamour blev jag både imponerad och 

påverkad av den ouppnåeliga drömmen, representerad av vackra kvinnor och muskulösa män, 

sida efter sida. Jag var såld. Sedan dess har jag fortsatt fascineras av dessa skickligt 

producerade fotografier, men med åren har jag även lärt mig att reflektera över och 

ifrågasätta både budskapet och retoriken hos bilderna. 

Under de senaste 15 åren har jag lagt märke till att framställningen av såväl kvinnan som 

mannen i mode- och lyxproduktreklam har fått nya, intressanta uttryck. Kvinnan presenteras 

ofta som en stark individ, som bestämmer över sitt liv och sin egen sexualitet. Detta har dock 

medfört att kvinnan har blivit ännu mer utsatt i mediernas bildspråk och framställs på ett 

alltmer grövre sätt (Gill 2007: 81). Även mannen har blivit synlig på ett annorlunda sätt, 

också han mer objektifierad och sexualiserad, men även feminiserad (Gill 2007).   

Reklamen konstruerar vår identitet och påverkar hur vi ser på verkligheten, andra och oss 

själva. Vi blir vägledda av reklamen, men även reklamproducenterna blir vägledda av oss. De 

är tvungna att anpassa spelreglerna och utveckla nya strategier enligt samhällets rådande 

trender och värderingar. Detta skedde även i slutet på 1980-talet bland annat på grund av den 

växande feministiska kritiken mot framställning av kvinnor i reklam (Goldman 1992: 130). 

De skickliga reklamstrategerna hittade nya sätt att utnyttja både den feministiska kritiken och 

andra, parallellt utvecklade samhällsfenomen, som pornografins naturalisering, vilket 

resulterade i ännu mer vågade genusframställningar under 1990- och 2000-talen (Gill 2007: 

111). Samtidigt som man diskuterade kvinnans objektifiering och könsdiskriminerande 

reklam i medier verkade det som att reklamens kvinnouttryck blev alltmer objektifierande 

och könsdiskriminerande.  

Jag vill undersöka denna utveckling och hur den tar sig uttryck genom en fallstudie av en av 

Tom Fords reklamkampanjer. Tom Ford har alltid använt väldigt utmanande och 

provocerande uttryck i sin reklam, och flera av hans kampanjbilder använder bildspråk som 

speglar och har bidragit till den ovan nämnda utvecklingen. Det intressanta är hur den 

feministiska kritiken, som hade som avsikt att minska de sexistiska uttrycken, har resulterat i 

bildspråk som det i hans kampanjer.   
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur den växande feministiska kritiken mot objektifierande och 

stereotypiska framställningar av kvinnor under 1970- och 1980-talet har påverkat 

framställningen av genus i modereklam i nutid. Jag vill även undersöka vilken funktion de 

nya kvinnouttrycken har i reklam, vars målgrupp är män. Jag vill undersöka detta genom en 

semiotisk näranalys av Tom Fords reklamkampanj från 2008 och se vilka avtryck denna 

utveckling har gett till denna kampanj. Jag kommer att utgå från postfeministiska teorier samt 

teorier kring maskulinitet. 

Frågeställningar 

- Hur framställs kvinnan respektive/i förhållande till män i Tom Fords reklamkampanj?  

- Hur ser den här typen av postfeministisk reklam ut? 

- Vilken funktion har den postfeministiska kvinnan i reklam avsedd för män? 

- Har man i grunden förändrat reklamens genusuttryck och budskap efter den 

feministiska kritiken? 

 

Material och avgränsning 

De varumärken, vars reklambildspråk speglar utvecklingen jag beskriver i min inledning, är 

många i dag och utvecklingen som började kring 1990 har hunnit resultera i otaliga exempel. 

Ett av de mest uppmärksammade tidiga uttrycken för postfeministisk marknadsföring var 

Wonderbra-reklamen från mitten av 1990-talet. Reklamen presenterade modellen Eva 

Herzigova med blicken riktad mot sin egen generösa urringning, framkallad av denna nya 

mirakelbehå. Bildens budskap förstärktes med texter som ”Hello Boys” och ”Or Are You Just 

Pleased To See Me”. Reklamen antydde, att det återigen var tillåtet att titta på vackra 

kvinnors kroppar (McRobbie 2009: 16-17). Ett annat exempel från 1990-talet var Ralph 

Laurens underklädesreklam för Polo-varumärket, där en naken manlig modell ligger på mage 

på en tältsäng/solstol. Mannen på bilden är ung, muskulös och vacker och bilden uppfattades 

som homoerotisk (Reichert & Lambiase 2006: 184). Av dagens provokativa varumärken kan 
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Dolce & Gabbana nämnas som ett utmärkt exempel. Deras sexuellt provocerande reklam 

presenterar ofta androgyna och feminiserade män och utmanande, starka kvinnor, som t.ex. i 

den s.k. Girl Power-kampanjen för höst/vinter 2007 (www.advertolog.com).  

Jag har dock valt att dra mitt urval från ett och samma märke, Tom Ford. Det finns flera 

orsaker varför jag valde denna kampanj istället för någon annan liknande. Jag anser att Tom 

Ford representerar den absoluta toppklassen i dagens modereklamsfär, och hans bilder och 

bildspråk tilltalar mig väldigt mycket. Han ses som den som introducerade dekadent 

hypersexualitet till modevärlden under 1990-talet, en trend han har fortsatt med även under 

2000-talet (www.topics.nytimes.com). Som hos så många andra aktörer inom branschen kan 

hans reklam vara provocerande och kontroversiell, men enligt mig tar han ett steg längre och 

djupare. Han kombinerar provokativa och chockerande element med humor i sin reklam och 

hans varumärke utstrålar sofistikation, vilket gör det intressant. Jag anser att det representerar 

dagens moderna genusframställningar bättre än hans samtida konkurrenter. 

Bilderna (4 st.) är fotograferade av Terry Richardson. Bilderna marknadsför kläder för män, 

så målgruppen är män, men även kvinnor som köper kläder åt män. Kampanjen omfattar flera 

bilder, men jag har gjort mitt strategiska urval bland dem som presenteras på Tom Fords 

hemsida (www.tomford.com). Fyra av bilderna marknadsför parfym, två eyewear (glasögon 

och solglasögon) och fem menswear (mäns kläder). Av menswear-bilderna har jag valt fyra 

för analysen. För att jag undersöker både den kvinnliga och den manliga framställningen 

valde jag bilder föreställande både kvinnor och män. Den femte bilden, som utelämnades, 

framställde endast en man. Bilderna i kampanjen har publicerats i olika forum, med och utan 

den förklarande texten: Tom Ford Menswear. På hans hemsida är bilderna presenterade utan 

text, och det är så jag kommer att analysera dem. Det är dock viktigt att påpeka att i 

kampanjkontexten har bilderna publicerats med text, vilket är avgörande för tolkningen. 

Annars skulle bilderna vara obegripliga för betraktaren. 

Disposition 

I följande bakgrundsavsnitt kommer jag först att ge information om designern Tom Ford och 

hans varumärke, en kort sammanfattning av hans reklamkampanjer, samt information om 

kampanjen som uppsatsen undersöker. Efter bakgrunden följer avsnitt om tidigare forskning 

samt uppsatsens teoretiska ram. 

http://www.advertolog.com/
http://www.topics.nytimes.com/
http://www.tomford.com/
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I den teoretiska ramen kommer jag att sammanställa de olika teorierna som är relevanta för 

min uppsats, som definitionen av genus, introduktionen till feminismen, de mest relevanta 

delarna av feministisk mediekritik, beskrivningen av postfeminismen samt de viktigaste 

postfeministiska medieuttrycken. 

 

Under feministisk mediekritik kommer jag att behandla ämnen som berört mycket av 

feministisk forskning, nämligen stereotypiska och objektifierande framställningar av genus i 

medier. Tanken med detta är att ge en inblick i de förutsättningar som ledde till den 

postfeministiska utvecklingen i reklampresentationerna under 1990-talet och 2000-talet. 

Under postfeministiska reklamuttryck kommer jag att gå igenom pornografins naturalisering i 

samhället, de vanligaste kvinnliga och manliga framställningarna, samt hur ironi och 

medvetenhet har växt fram i reklamen.  

 

Efter teoridelen beskriver jag den valda metoden samt tillämpningen av den. I metodavsnittet 

motiverar jag mitt metodval samt diskuterar uppsatsens validitet och reliabilitet. Efter 

metoden följer analysdelen samt slutsatser och diskussion, där jag besvarar mina 

frågeställningar samt tar upp egna reflektioner och förslag till vidare forskning. 

 

Bakgrund 

Tom Ford 

Den 49-årige designern Tom Ford lanserade sitt eget varumärke år 2005 efter mycket 

framgångsrika år hos Gucci och Yves Saint Laurent. Efter sin anställning år 1990 som 

womanswear-designer hos Gucci avancerade han snabbt, först till Design Director år 1992 

och sen till Creative Director för hela modehuset år 1994. År 2000 blev han även Creative 

Director för YSL Rive Gauche- och YSL Beaute-varumärken, i samband med Gucci Groups 

köp av hela YSL-varumärket. Ford stannade i Gucci Group till och med 2004, då han sa upp 

sig i samband med Pinault Printemps Redoutes köp av Gucci Group. Under Fords tid i 

företaget ökade varumärkets omsättning från 230 miljoner till 3 miljarder dollar 

(www.tomford.com).   

http://www.tomford.com/
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Efter att Ford lämnade Gucci tog han en lång ledighet men gjorde comeback år 2005 genom 

sitt samarbete med kosmetikmärket Estée Lauder. På våren 2007 skapade han sin första 

menswear-kollektion för sitt eget varumärke samt öppnade sin första butik i New York. År 

2009 vidgade Ford sina vyer och regisserade sin första långfilm, The Single Man, som blev 

nominerad till, och vann, flera utmärkelser (www.tomford.com). Idag är Tom Ford ett globalt 

brand, med ett 30-tal butiker runt hela världen, och på våren 2011 kommer han att lansera sin 

första kollektion för kvinnor under sitt eget varumärke (Foley 2010). 

Redan under sina år på Gucci och YSL blev sexuella inslag och uttryck en viktig del av hans 

och varumärkets image, vilket syntes tydligt i hans kreationer och reklamkampanjer. Han 

hade själv ansvar för alla kreativa aspekter inom företaget, såväl modedesign som utformning 

av reklam och butiksdesign. Under 1990-talet skapade han en helt ny identitet för Gucci, som 

andades lyxig och sexig 1970-tals chic. Kvinnan framställdes som en stilig, global jetsetter 

och mannen var en spegelbild av Tom Ford själv (www.topics.nytimes.com). Ford är öppet 

homosexuell, men enligt honom är detta ingenting han definierar sig genom. Han säger att det 

delvis kan bero på att han tillhör till den första generationen av homosexuella som har kunnat 

njuta av frukterna av den tidigare generationens kamp för homosexuellas rättigheter (Sessums 

2010). Han säger samtidigt att sex är en viktig del av hans liv och honom. Han ser den nakna 

kvinno- och manskroppen som någonting vackert, inte som någonting stötande. Han 

poängterar dock att i sin design tänker han först och främst inte på hur han skulle kunna 

väcka den största reaktionen, utan hur han kan skapa den vackraste avbildningen (Todd 

2008). 

Förutom sex så är ett annat återkommande element i hans uttryck 1970-talets glamour och 

retroinslag. Han säger själv att smart och minimalistisk retroglamour alltid kommer att vara 

en del av hans smak, för den perioden betydde mycket i hans liv. Det var då han flyttade till 

New York, blev vuxen och det var då hans sexualitet växte fram (Michault & Short 2008).  

Tom Fords reklamkampanjer 

Tom Ford har aldrig varit särskild rädd i sitt bildspråk. Han har skapat sig ett rykte som vågad 

och kontroversiell designer, inte minst på grund av sina reklamkampanjer. För Yves Saint 

Laurent skapade Ford två mycket uppmärksammade parfymreklamkampanjer. År 2001 

http://www.tomford.com/
http://www.topics.nytimes.com/


Stockholms universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap 

C-uppsats 

HT10 M kand 

Författare: Nina Toiviainen 

Handledare: Kari Anden-Papadopoulos 
 

10 

 

lanserades parfymen Opium med modellen Sophie Dahl. I reklambilden syns en naken Dahl, 

liggande på rygg i en sexuellt utmanande position, handen på ena bröstet och huvudet 

bakåtböjd med en min som signalerar stark sexuell njutning. Reklamen förbjöds i 

Storbritannien och Frankrike, var den uppfattades som objektifierande och förnedrande mot 

kvinnor (Reichert & Lambiase 2006: 208-209). År 2002 gjorde Ford något väldigt liknande 

med herrdoften M7, denna gång med en manlig modell, som på reklambilden visades helt 

naken rakt framifrån. Denna bild kunde publiceras endast i ett fåtal modetidningar, som 

franska Vogue (Whitehead 2002). Ford har fortsatt denna trend i sin egen Tom Ford for Men- 

parfymkampanj från 2008, som tillhör vår/sommar 2008-kampanjen. På dessa extremt 

pornografiska bilder syns delar av en naken kvinnokropp och parfymflaskan, som är antigen 

placerad framför kvinnans könsorgan eller mellan hennes nakna bröst (www.tomford.com). 

För Guccis vår/sommar-kollektion 2003 skapade Ford reklam, där modellen Carmen Kaas 

visar sitt könshår, rakad i formen av en stor G-bokstav (Cozens 2003).  

Mens Wear Campaign spring/summer 2008 

Menswear 2008–vårkollektionen består av lyxiga, eleganta och väldigt formella kläder och 

accessoarer för män. Målgruppen är män som Tom Ford själv, mellan 25 och 75 år. Ford har 

designat för en urban, sofistikerad kund, som vet vad han vill och uppskattar fina detaljer, fin 

kvalitet, god passform och stil. Hans egen person är väldigt avgörande och spelar stor roll i 

hans designarbete. Han designar kläder han själv skulle vilja ha och är intresserad av. Han är 

också väldigt tydlig med att han vill designa kläder för människor som kan uppskatta de fina 

detaljerna och de bästa och finaste materialen (Betts 2008).  

Hela kampanjen är fotograferad av amerikanska fotografen Terry Richardson, som är välkänd 

inom modevärlden. Han har fotograferat ett flertal modereportage för diverse tidningar samt 

ett stort antal reklamkampanjer för varumärken som Sisley, Yves Saint Laurent, H & M, 

Lacoste och Hugo Boss (www.models.com). Richardson har en stark egen stil och sitt eget 

bildspråk, som innehåller tydliga, och ibland extrema, sexuella inslag. Han är en 

kontroversiell och provocerande fotograf, som även har blivit anklagad för att utnyttja sina 

modeller sexuellt (Davies 2010).  

Det finns inga klagomål på dessa bilder varken i ASA (Advertising Standards Authority) i 

Storbritannien eller i FTC (Federal Trade Commission) i USA. En parfymreklam har blivit 

http://www.marketingmagazine.com/
http://www.tomford.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.models.com/
http://www.guardian.co.uk/
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anmäld, men inte fälld, i ASA, och en eyewear-reklam från kampanjen har blivit förbjuden i 

Italien (www.dailytelegraph.com, www.asa.org.uk). Bilderna i kampanjen har varit mycket 

omtalade och diskuterade i olika stil- och modebloggar, med åsikter både för och emot. 

 

Tidigare forskning 

Det finns väldigt mycket litteratur och forskning om hur genus framställs i olika medier och 

det har varit en process att hitta den för mig relevanta litteraturen. En C-uppsats som var 

intressant var Den postfeministiska reklamkvinnan av Maria Petrovic (Karlstads universitet 

VT 2006).  Uppsatsen undersöker hur postfeminismen manifesterar sig inom 

kvinnotidskrifternas reklamannonser. Petrovic undersökte endast reklam riktad till kvinnor 

och kom fram till sju olika uttryck i bilderna, som representerar olika produktgrupper avsedda 

för kvinnliga konsumenter. Jag tog också del av Carol Laks C-uppsats Representation av 

manlighet i modemagasinet King (Malmö Högskola 2009). Hon undersökte hur manlighet 

konstrueras i modemagasinet King utifrån ett genusperspektiv och kom fram till att King 

använder ett nytt, mer feminiserat sätt att porträttera manlighet.  

 

Teoretisk ram 

Genusbegrepp 

Begreppet genus syftar på könets kulturella kategori. Manlighet och kvinnlighet kan även 

förklaras med biologiska skillnader (som könsorgan samt specifika genetiska och hormonala 

profiler) som kan tillämpas på den allra största majoriteten av människor. Genusegenskaperna 

däremot, som karaktäriserar maskulint och feminint, ses i stort sett som inlärda egenskaper, 

definierade bland annat med tal- och beteendemönster samt andra konventionella kvaliteter. 

De är i stort sett sociala produkter, men även resultat av individuella livsval. Dessa kvaliteter 

är också föränderliga över tiden och bland olika kulturer (McNair 2002: 3). 

 

Inom begreppet genus påverkar flera olika socialt konstruerade sexualiteter, som hetero-, 

homo- och bisexualitet. Enligt McNair är sexualitet en psykisk kapacitet att känna fysisk och 

emotionell sexuell njutning, och som med begreppet genus, så har strukturerna kring den 

http://www.dailytelegraph.com/
http://www.asa.org.uk/
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mänskliga sexualiteten haft enorm variation och mångfald genom historien och olika kulturer 

(McNair 2002: 2). 

Feminism 

Feminism är idag ett svårdefinierat begrepp med ett flertal olika riktningar och definitioner, 

och ordet feminism har varit laddat med både negativa och positiva värden genom historien 

(Gemzöe 2006). Enligt Lena Gemzöe (2006) är feminismens grundantagande ”att det råder 

ojämlikhet mellan könen och att det bör ändras”. Denna ojämlikhet kan förklaras med hjälp 

av olika feministiska teorier, som bildar de olika inriktningarna. De fyra största feministiska 

inriktningarna är liberalfeminism, marxism/socialistisk feminism, radikalfeminism och 

socialistisk radikalfeminism (Gemzöe 2006: 27-30).  

När man diskuterar feminismens historia och framväxt, brukar man dela den i s.k. vågor, som 

är uppdelade enligt tidsperiod och i tiden dominerande idéer och tanketraditioner. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att denna indelning är delvis både simplifierad och begränsande, för 

olika idéer och tankeriktningar har existerat även samtidigt. Den första vågen utvecklades 

under andra hälften av 1800-talet, då man kämpade för grundläggande demokratiska 

rättigheter i samhället, som rätt till utbildning och lagliga och politiska rättigheter som 

rösträtt. De dominerande ideologierna var liberal och socialistisk feminism (McRobbie 2009: 

156; Gemzöe 2006: 30-31).  

Den andra vågen växte fram på 1960- och 70-talet, återigen i liberalfeminismens och den 

socialistiska feminismens anda. Under denna tid ville kvinnorörelsen lyfta fram kvinnan som 

fullvärdig individ och medborgare, och man koncentrerade sig bland annat på jämlikhet inom 

arbetsmarknaden och politiken. Sakfrågor som lika lön diskuterades (Gemzöe 2006). På 

1960-talet kämpade man också för individens sexuella frigörelse, i samband med 

utvecklandet av det första p-pillret och förändringarna i kvinnans ekonomiska och sociala 

status. Sex och sexualitet lyftes fram, och böcker som Sex and the Single Girl annonserade 

ankomsten av den nya, sexuellt aktiva och frigjorda kvinnan. McNair (2002) påpekar dock att 

i praktiken betydde denna mansstyrda ”free love”-kultur kvinnornas underordning och 

öppnade dörren för en ny, mer radikal, riktning av feminismen (McNair 2002: 23).  
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Radikalfeministerna hade kvinnornas förtryckta position i det patriarkala samhället som 

utgångspunkt. De lyfte fram frågor gällande våldtäkt, prostitution, kvinnomisshandel samt 

sexuella övergrepp på den politiska dagordningen (Gemzöe 2006: 45-53). Anmärkningsvärt 

för denna tid var även mediernas ökade betydelse i samhället och världen. Framställningar av 

genus samt genusrelationer var plötsligt överallt, i nyheter, tidningar, radio och TV, så det var 

bara naturligt att medierna, och speciellt de kvinnliga medieframställningarna blev en stor 

diskussionsfråga bland andra vågens feminister (Gill 2007: 9). Objektifierande 

representationer i film, reklam och inte minst i pornografi förenade det feministiska fältet 

genom 1970- och 1980-talet (McNair 2002: 23).   

Den feministiska mediekritiken  

Den feministiska mediekritiken utvecklades på 1960- och 1970-talet tillsammans med andra 

vågens feminism och den snabbt växande mediekulturen. Då diskuterade man t.ex. 

problemområden som osynliggörandet av kvinnor i nyhetsmedier, den manliga normen, 

begränsade arbetsmöjligheter för kvinnor i medier samt de stereotypiska och objektifierande 

kvinnoframställningarna i och utanför medier, som inom reklam eller pornografi (Gill 2007: 

9-10). På 1960-talet uppmärksammades problemet i 2 kända böcker, The Feminine Mystique 

av Betty Friedan och The Female Eunuch av Germaine Greer, varav den första kritiserade 

myten om den lyckliga hemmafrun och modern och den andra myten om heterosexuell lycka 

och romantik. Dessa verk fungerade som katalysatorer för den växande kritiken under 1970- 

och 1980-talet (van Zoonen 1994: 11). Speciellt reklam sågs som ett område besatt av genus 

och sexualitet – en utveckling som bara blivit starkare från 1980-talet och framåt och som i 

slutet av decenniet resulterade i förändringar i reklambranschen (van Zoonen 1994: 67; 

Goldman 1992: 130).  Av dessa olika fokusområden kommer jag koncentrera mig på 

stereotypiska genusframställningar och objektifiering, som har störst relevans för min 

kommande analys. 

Stereotypiska genusframställningar 

Medierepresentation av kvinnor samt definitioner av vad som är feminint och maskulint har 

alltid varit viktiga frågor inom den feministiska medieforskningen (van Zoonen 1994: 12). 

Enligt andra vågens feminister var kvinnor i medier antigen fruar/mödrar/hushållerskor för 

män, sexobjekt i reklam avsedda för män eller personer som försöker bli vackra för män (van 
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Zoonen 1994: 66). Under 1970-talet började man undersöka representationerna och 1978 

genomförde Gaye Tuchman en viktig kvantitativ studie om kvinnor i medier. Hon kom fram 

till att medier reflekterar samhällets dominerande värderingar och utför symbolisk 

nedvärdering av kvinnor på två olika plan; antigen genom osynliggörande (att inte visa 

kvinnor alls i medier) eller genom stereotypiska framställningar. Förutom som hemmafruar 

eller mödrar så framställdes kvinnor alltid som inkompetenta och underordnade gentemot 

männen. Tuchman kallade detta för en symbolisk förintelse av kvinnor (van Zoonen 1994: 

cit. efter Tuchman 1978). Andra undersökningar kom fram till att kvinnor oftast representeras 

som unga, vackra och passiva, och deras roll definieras i relation till någon mansfigur, som en 

far, man, son eller chef (van Zoonen 1994: 17).  

När man pratar om stereotypiska genusframställningar, måste man inkludera även de manliga 

stereotyperna. Susan Bordo (1999a) menar att varje kvinnlig stereotyp har sin manliga 

motpart. Dessa två dikotomier skulle inte kunna existera utan varandra (Bordo 1999a: 115). 

De tidiga manliga stereotyperna var den aktiva mannen (superhjälten, atleten, soldaten och 

mördaren) och den ultra-maskulina manskompisen med en känslig sida. Utöver dessa har 

även nya stereotyper utvecklats, som den androgyna mannen, delvis pga. mansaktivisternas 

kritik mot de gamla begränsade medieframställningarna (Reichert & Lambiase 2003: 221). 

Skillnaden mellan de kvinnliga och manliga framställningarna är att mannen traditionellt har 

haft en sådan position, där han själv har kunnat definiera vad manlighet konstrueras av 

(Eriksson & Göthlund 2004:76). 

Det har funnits en traditionell fördelning mellan de kvinnliga och manliga presentationerna 

inom konsten och senare i andra medier, som reklam. Män framställs som agerande subjekt 

och kvinnor bara är (Berger 1972: 47-64). Manskroppen har symboliserat makt, samhälleliga 

fenomen, kultur, civilisation och ordning och kvinnokroppen det naturliga och köttsliga. 

Denna fördelning är naturligtvis baserad på de traditionella genuspositionerna i samhället och 

på antagandet att den ideala betraktaren alltid har varit en man (Eriksson & Göthlund 2004: 

77, Berger 1972: 45-64).  

Objektifiering och blicken 

Enligt van Zoonen (1994) är sättet hur kvinnan presenteras som någonting för den manliga 

publiken att betrakta ett nyckelelement i vår västerländska, patriarkala kultur. Det finns 
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otaliga exempel på detta, varav pornografi är det mest tydliga, men denna typ av 

objektifiering och dekorativ användning av kvinnors kroppar sker så klart även i reklam. I 

modereklam har dessa presentationer börjat få mjukpornografiska uttryck (van Zoonen 1994: 

87). Detta har dock redan förändrats sedan 1994 när van Zoonen skrev sin bok. I dag är de 

pornografiska uttrycken i reklamens bildspråk normen (Reichert & Lambiase 2006: 214). 

Reklamundersökningar antyder att dessa typer av reklam försvagar kvinnans makt genom att 

presentera henne som objekt för den manliga blicken, men även som objekt för den 

pornografiska blicken. Kvinnan ses genom den manliga sexuella fantasin. Denna 

heterosexuella erotisering av den kvinnliga kroppen stöder ideologin om den manliga 

överhögheten och makten (Reichert & Lambiase 2006: 199). Denna i sin tur kan ha starkt 

negativ påverkan på kvinnor, som står inför kulturens skönhetskrav. Kvinnan ska se ut på ett 

visst sätt – vara vacker att titta på (van Zoonen 1994: 87). 

Blicken ger makt. Beroende på vem man ser på och hur man betraktar bilder definieras olika 

maktstrukturer. Att ge en person möjlighet att titta tillbaka och svara på en blick förstärker 

personens makt och möjligheten att framstå som ett subjekt. På samma sätt kan man 

avhumanisera och frånta makten genom att frånta blicken. Att frånta och förneka blicken 

förstärker den betraktade personens position som ett ”inaktivt föremål” och objekt, som man 

kan granska i lugn och ro. Denna voyeuristiska blick ger betraktaren makten och gör den 

betraktade till ett mer tillgängligt objekt (Eriksson & Göthlund 2004: 59-60).  

Postfeminism 

Postfeminismen kan förklaras på olika sätt och dess definition och beskrivning varierar bland 

feministforskare. Som namnet antyder så syftar postfeminismen på tiden efter feminismen. 

Man pratar ofta om postfeminismen som en reaktion mot eller utveckling från andra vågens 

feminism. Den ses som en del av historien, men som gammalmodig och onödig för dagens 

kvinnor som nu har nått jämställdhet. Feminismen behövs inte längre (Gill 2007; McRobbie 

2009). Angela McRobbie (2009) beskriver postfeminismen som en process, som aktivt och 

medvetet undergräver resultaten av andra vågen feminismens kampfrågor från 1960- och 

1970-talet (McRobbie 2009: 11-12). Begreppet postfeminism publicerades för första gången 

1982 i en artikel i New York Times i syftet att introducera en ny typ av politik, som var 

feministisk på det sättet att den var kvinnofrämjande, men utan de motstridiga och arga toner 
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som då associerades med feminism. Denna politik var betydligt mildare och mer medievänlig 

(McRobbie 2009: 31).  

Det finns två sidor av det postfeministiska myntet. Den mer positiva sidan är synen på 

kvinnan som självständig individ, som har kontroll över sitt eget liv och nya, mångsidiga 

valmöjligheter (Gill: 2007: 259). Det är dock många som ser den andra sidan av myntet som 

någonting mycket mer negativt. Feminismen har blivit övergiven med ett löfte om frihet och 

självständighet. Unga kvinnor har nu blivit erbjudna en känsla av jämställdhet med bättre 

utbildning och arbetslivsmöjligheter, samt som en del av konsumentkultur och samhälle. 

Sanningen är dock att kvinnor fortfarande globalt är underordnade männen. Postfeminismen 

utnyttjar den feministiska kampen genom att ta hänsyn till den. Feministiska och 

postfeministiska idéer sammanflätas på ett sätt som McRobbie kallar för ”double 

entanglement” – feministiska, neoliberala, värderingar gällande genus, sexualitet och 

familjeliv ses som en självklarhet samtidigt som man stöter bort feminismen och ser den som 

någonting väldigt negativt (Gill 2007: 268; McRobbie 2009: 4-12).  

Postfeminismen i reklam 

Reklam har alltid kunnat omskapa sitt uttryck enligt förändringarna i samhällsekonomi, 

teknologi, mode och sociala relationer, men förändringarna som började i slutet av 1980-talet 

var starkare av flera olika skäl. Några skäl var utvecklingen inom nya informations- och 

kommunikationsteknologier, som dataspel och förekomsten av MTV, samt ökad 

mediemedvetenhet och skepticism bland konsumenterna. Enligt Robert Goldman (1992) 

mötte reklamproducenterna flera nya utmaningar, varav en var den växande feministiska 

kritiken. Producenterna var tvungna att ta kvinnornas ökande missnöje mot orealistiska, 

sexistiska och objektifierande bilder på allvar och tänka ut nya strategier för att lösa dessa 

nya problem (Goldman 1992: 130; Gill 2007: 82-83). 

Dessa nya strategier inkluderade de s.k. postfeministiska genusrepresentationerna, som 

började växa fram på allvar i slutet på 1980-talet och i början av 1990-talet. Utmärkande för 

de nya representationerna var bland annat användning av ironi och medveten sexism, 

framställning av kvinnor som aktiva sexsubjekt istället för passiva sexobjekt samt erotisering 

och feminisering av män (Gill 2007: 84-110). Postfeministiska reklamuttryck utvecklades i 

samband med en allmän normalisering av pornografin i kulturen och samhällets 
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sexualisering, som syntes även i reklam (McNair 2002: 61). Jag kommer nedan att diskutera 

de viktigaste postfeministiska reklamuttrycken. 

Sex och pornografi i reklam 

Det s.k. porno-chic är ett vida spritt fenomen, som använder pornografiska uttryck i icke-

pornografiska sammanhang inom konst och kultur, som t.ex. i reklam (McNair 2002: 61). 

Detta nya intresse för pornografin inkluderade alla typer av medier och alla genrer från 

akademi och vetenskap till reklam och journalistik. Porno-chic signalerade en 

postmodernisering av pornosfären, alltså den kulturella omvandlingen av det pornografiska 

till ett medvetet, ironiskt och sexuellt laddat spel (McNair 2002: 63-64). Enligt McRobbie 

(2004) kastade man om de mjukpornografiska koderna, vilket resulterade i ett ironisk ”this 

doesn’t mean what you think it means”-attityd. Pornografins normalisering inom populär 

kultur antydde att feminismen var nu irrelevant och överflödig (McRobbie 2004). Kvinnor 

själv stöder eller åtminstone vägrar att fördöma pornografins ironiska normalisering, vilket 

syns tydligt t.ex. i ökning av kvinnor som vill vika ut sig i herrtidningar eller i unga kvinnor 

med tryck som ”Porn Queen” eller ”Pay To Touch” på sina toppar (McRobbie 2009: 17).  

I början av 1990-talet utvecklades porno-chic till en kulturell trend. Artister som Madonna 

med sina sexuellt provokativa sångtexter och boken Sex påverkade 90-talets sexuella kultur 

och politik starkt. Det finns flera förklaringar till varför pornografiska uttryck i medier, och i 

hela kulturen, fick så stor popularitet. Enligt de konservativa var detta ett direkt resultat av 

1960-talets tillåtande samhälle. En annan förklaring är 1980-talets AIDS- och HIV-epidemi 

och gay rights -aktivism, som väckte mer direkt och rakare diskussion om sex och sexualitet. 

Under tiden blev nya unga publiker på 1980- och 1990-talet bättre acklimatiserade för 

”sexsnack”, och var därmed mera mottagliga för fenomen som porno-chic (McNair 2002: 64-

69).  

Att sälja produkter med hjälp av pornografiska uttryck har blivit vardag inom modereklam. 

Bland dagens överrepresentation av sexuella bilder är reklamproducenterna benägna att 

använda alltmer grova sexuella uttryck i sina kampanjer bara för att få uppmärksamhet och nå 

konsumenterna (Reichert & Lambiase 2006: 214). Redan 1978 diskuterade författarna till 

boken Rhetoric and Ideology in Advertising om olika argumenteringsmetoder i reklam, varav 

begreppen Eye-catcher och Sex-appeal är knutna till denna typ av marknadsföring. Med Eye-
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catcher menas element i reklam utan argumenterande funktion vars enda uppgift är att få 

betraktaren bli intresserad av produkten genom att väcka positiva associationer. För att 

kvalificeras som Eye-catcher, skall bildens innehåll bestå minst 50 % av element utan 

koppling till produkten. Med Sex-appeal menas sexuellt innehåll, också utan direkt koppling 

till produkten. Dessa två begrepp kombineras ofta (Andrén 1978: 86-88). Pornografins 

normalisering och reklamens sexuella och pornografiska uttryck objektifierar och idealiserar 

kvinnor och kvinnokroppar och försvagar positiva representationer av kvinnor. Modebilder 

påverkar och modifierar kulturen och bilden på såväl kvinnan som mannen (Reichert & 

Lambiase 2006: 213-214). 

Den nya kvinnan  

Den nya reklamkvinnan började ta form i slutet av 1980-talet – ett skift som många forskare 

först såg som något positivt. Kvinnor presenterades i högre grad som arbetande, självständiga 

och starka individer. De sexistiska representationerna muterade först till mer subtila och 

maskerade. Den generella och traditionella hustru-moder-hemmafru-framställningen ersattes 

med en sexuellt bestämd, självsäker och ambitiös kvinna, som uttrycker sin frihet genom 

konsumtion. Om framställningen av kvinnan som sexobjekt tidigare endast var ett uttryck 

bland (några få) andra stereotypiska kvinnoframställningar, är objektifierande kvinnouttryck 

idag en del av alla olika framställningar (Gill 2007: 81). Enligt Gill (2007) är en av de mest 

kraftfulla aspekterna i postfeministisk mediekultur en tvångsmässig upptagenhet av kroppen. 

Den moderna femininiteten definieras idag endast som en kroppslig karaktär, inte som 

psykologisk eller som socialt konstruerad. Kroppen skall så klart vara sexig, och det 

presenteras samtidigt som kvinnans styrka och ett slags förbannelse – någonting som kräver 

konstant iakttagelse, disciplin och förbättring. Kvinnors kroppar är under ständig bevakning 

(Gill 2007: 259). 

Sexuellt subjekt 

En av de största förändringarna i reklambranschen inom de senaste 10-15 åren har varit 

kvinnors framställning som aktiva och villiga sexsubjekt i stället för sexobjekt. Dessa uttryck 

presenterar kvinnor som är medvetna om sin egen sexuella makt och inte rädda för att sätta 

den på spel (Gill 2007: 89). Rosalind Gill kallar detta för ”re-sexualisation and re-

commodification of female bodies” (Gill 2003).  Kvinnorna väljer nu själva att vara sexobjekt 
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för att få den makt som dessa representationer lovar. Att välja vara ett sexsubjekt passar den 

moderna kvinnans frigörelse. Problemet med detta är att kritiken mot objektifieringen av 

kvinnor har blivit mycket svårare. Man kan inte kritisera någonting som kvinnan utsätter sig 

själv för (Gill 2007: 90). Förutom kritiken utifrån, gäller detta även kritiken inifrån. Priset för 

postfeministisk frihet är just undanhållandet av kritiken. Den skulle inte passa in i 

föreställningen av den nya, moderna och individuella kvinnan (McRobbie 2009: 18). Dessa 

förändringar har även medfört ett skifte i blickens betydelse och makt. Den traditionella, 

manliga, bedömande blicken har delvis blivit ersatt av den kvinnliga, självgranskande, 

subjektiva och narcissistiska blicken (Gill 2007: 90). Gill (2007) menar att detta är ett ännu 

grövre sätt att objektifiera och den manliga blicken har blivit internaliserad som en ny 

disciplinär metod. Viktigt är även att påpeka att bara vissa typer av kvinnor är passande för 

rollen som sexuellt subjekt, nämligen de heterosexuella, vackra, smala och unga, och de som 

vill ha sex med män (Gill 2007: 258-259).  

The Phallic Girl 

Ett av de viktigaste postfeministiska kvinnouttrycken är det som Angela McRobbie (2009) 

kallar för The Phallic Girl, en ung kvinna som ger intryck av att ha vunnit jämställdhet med 

män genom att ha blivit som dem, utan kritik mot den maskulina hegemonin. För Phallic Girl 

är friheterna associerade med maskulina sexuella njutningar inte bara möjliga, utan även 

uppmuntrade och hyllade. Hon ska hålla med om att sex är lätthjärtad njutning, som en 

fritidshobby, en hedonistisk aktivitet, sport, belöning och direkt statushöjande (McRobbie 

2009: 83). 

Kvinnan som tar sig an traditionellt sett maskulina beteenden, som överdriven 

alkoholkonsumtion, svärande, rökande, tillfälliga sexrelationer, konsumering av pornografi 

osv., ses som populär och imponerande. Men samtidigt ska hon inte bli av med sin 

åtråvärdhet i mäns ögon. Män ser dessa maskulina egenskaper som väldigt åtråvärda för att 

kvinnan verkar ha lika stor sexuell aptit som de själva. Men att agera maskulint utan att 

förlora sitt femininitet, vilket män vill, är svårt. I medier och inom populärkultur uppmuntras 

kvinnor till ett sådant falliskt beteende i den sexuella jämlikhetens namn. Phallic Girl 

förkroppsligas i den s.k. glamourmodellen, som tjänar massor av pengar på att posera naken i 

mjukporrtidningar, och som lanserar sig själv som ett framgångsrikt varumärke. The Phallic 
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Girl ses även som en provokation mot feminism och hon blir ofta mål för gammaldags 

sexistiska förolämpningar samt fientlighet från de samma män som hon försöker behaga och 

ta efter (McRobbie 2009: 83-85). 

Den nya mannen 

Den manliga kroppen och maskulinitet är ett mycket mindre studerat område än den 

kvinnliga kroppen och femininiteten. Länge ansågs mannen vara det första könet, den statiska 

normen som bara är, och som fungerar som ett slags reflektionsyta för det andra könet, 

kvinnan (Bordo 1999a: 19). Det som egentligen förändrade detta är andra vågens feminism, 

som med sin existens öppnade dörren även för mansforskning, som då började problematisera 

de existerande genuskategorierna. Då feminism och mansforskning är så starkt knutna till 

varandra, påverkar förändringarna hos den första även den andra, och tvärtom. Som en 

reaktion på feminism har mansforskningen koncentrerat sig på liknande frågor, som t.ex. 

objektifieringen av mannen och stereotypiska framställningar av män (Reichert & Lambiase 

2003: 215-216). 

Den feminiserade mannen och dual marketing 

Reklam är det viktigaste lexikonet för genusbilder och för tiden relevanta framställningar av 

kvinnlighet och manlighet (Reichert & Lambiase 2003: 216). Enligt Susan Bordo (1999a) 

började de största förändringarna i framställningen av män i reklam ta uttryck i början av 

1990-talet, då män presenterades på alltmer sexualiserade sätt, oftast i underkläder och/eller 

med uppmärksamheten starkt riktad mot mannens könsorgan (Bordo 1999a: 25). 

En designer som otroligt framgångsrikt utnyttjade trenden och blev känd för sina 

sexualiserade mansuttryck i reklam är Calvin Klein. Som öppet bisexuell såg han tidigt 

potentialen i den falliska manskroppen som sexuellt objekt både för kvinnor och män. Dessa 

män signalerade stark heterosexuell estetik, som var avgörande i den kommande 

marknadsföringen riktad till både homo- och heterosexuella män. Klein visade detta nya 

vågade ideal i sin kalsongreklam från år 1983 med den unga och vackra stavhopparen Tom 

Hintnauss (Bordo 1999a: 180-181).        

Det som Calvin Klein hade förstått, kanske tidigare än många andra, blev stenhård verklighet 

bland marknadsförare under 1990-talet och framåt. Enligt amerikansk statistik hade 
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homosexuella kunder i genomsnitt mycket bättre inkomst och bättre möjligheter att spendera 

pengar (de levde oftast i familjer utan barn) och de var mer märkeslojala. Tidigare hade man 

tagit hänsyn till gay-publiken endast i medier vars målgrupper var homosexuella, men nu 

räckte det inte längre. Dual marketing utvecklades för både heterosexuella och homosexuella 

konsumenter, så det var även därför de manliga modellerna fick en mer androgyn och 

feminiserad look i reklam (Reichert & Lambiase 2006: 319-320).  

Det finns en fin skillnad mellan homoerotism och erotism i reklamens bildspråk. Den manliga 

skönheten uppfattas ofta som homosexuell, så därför är det viktigt att marknadsföringen av 

dessa typer av bilder lämnar rum för tolkning. De kvinnliga elementen måste vara tillräckligt 

subtila. Homoerotiserade bilder kan attrahera flera olika sexuella identiteter och reklam kan 

utnyttja dess effektivitet utan att såra någon. Kvinnans närvaro i homoerotiserade bilder tar 

bort eller åtminstone minskar de homosexuella elementen (Reichert & Lambiase 2006: 320-

330). 

The New Lad 

En annan typ av manligt ideal som växte fram i medier under 1990-talet var den s.k. New 

Lad, en motreaktion mot den androgyna och feminiserade versionen, som kritiserades som 

falsk. New Lad hyllade den äkta maskuliniteten, som var friad från feminismens bojor och 

försvarade maskulinitet och mäns rättigheter mot feminismens utmaningar (Whelehan 2000; 

Gill 2007). Feministerna såg denna framställning som en nostalgisk, fast ironisk, 

återupplivning av det manliga patriarkatet, som bara bekräftade de statiska genusrelationerna 

(Whelehan 2000: 6). Den postfeministiska, starka kvinnan påverkade även hur mannen och 

manligheten uppfattades. Den manliga identiteten hamnade i kris (Whelehan 2000). Den nya 

Lad-kulturen manifesterade sig i livsstilsmagasin, som uppenbarade sig under 1990-talet och 

riktades till män, som Loaded, FHM och GQ (Gill 2007: 204).  

Ironin och medveten sexism 

Ironi har blivit alltmer vanligt i moderna reklamuttryck. Gill (2007) menar att ironi används 

flitigt för att den tillåter reklammakarna att både ”äta och behålla sin kaka”. Man kan alltså 

presentera sexistiska bilder av kvinnor och samtidigt påstå att det hela tiden var ett medvetet, 

postmodernt skämt (Gill 2007: 110). Ironi och medveten sexism är sätt att skapa distans 
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mellan betraktaren och de värderingar bilden förmedlar (Gill 2007: 266). Det är också ett sätt 

att förminska och även upphäva den feministiska kritiken (McRobbie 2009: 16-17). 

Retrosexism är ett begrepp som återkommer i postfeministisk forskning. Med det menas att 

genom användning av 1950-, 60- och 70-talets nostalgiska bildspråk skapar man sexistiska, 

men samtidigt ironiska och kitchiga framställningar av kvinnor och män. Retrosexism 

försöker återskapa bilder från tiden före andra vågens feminism, då det fortfarande var okej 

att presentera kvinnor som sexobjekt eller hushållerskor (Williamson 2003). Genom att 

referera till en gammal era antyder man att sexismen bilden förmedlar tillhör det förflutna och 

inte är farlig (Gill 2007: 267). Enligt Williamson (2003) stämmer detta dock inte. Bildspråket 

fenomenet uttrycker är faktiskt från eran för andra vågens feminism, då termer som sexism 

och chauvinism föddes (Williamson 2003).  

Från och med 1990-talet sågs feminism och sexism som någonting som var över och en del 

av det förflutna och man började diskutera frågor som sexualitet istället för genus. Resultatet 

av detta var ännu grövre sexuella framställningar och den feministiska kritiken blev alltmer 

impopulär. Idag anses hypersexuella framställningar som radikala och ultramoderna och 

sexismen i reklam blir sällan kritiserad (Williamson 2003). Svårigheterna i kritiken verkar 

också vara medvetet avsedda och kritikerna klassas ofta som ”fula feministpoliser” (Gill 

2007: 268). Enligt Gill (2007) har den moderna sexismen fått en ironisk underton. Genom 

ironin kan hatet mot kvinnor lätt döljas eller dissas (Gill 2007: 82).  

 

Metod 

Metodval  

För att kunna få mina frågeställningar besvarade på bästa möjliga sätt ha jag valt att analysera 

uppsatsens bilder med hjälp av bildsemiotik, som är en variant av kvalitativ textanalys. 

Bildsemiotiken baseras på den lingvistiska semiotiken och har använts flitigt inom 

reklambildsanalyser sedan sin utveckling på 1960-talet (Cornell 2006: 64). Metodens 

popularitet kan åtminstone delvis förklaras med att reklam måste förmedla sitt budskap så 

snabbt och effektivt som möjligt och därför använder starka konnotationer (van Zoonen 1994: 

79). 
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I valet av metod har jag även tagit hänsyn till analysobjektets genre, som är 

modereklamfotografi, och diskurstyp, som är argumenterande – alltså reklam. En genre är 

viktig för att den utgör en modell för både producenten och betraktaren, men även för 

tolkaren (Östbye 2004: 72). Alltså, för att kunna analysera bilderna, måste jag vara medveten 

om genren och speciellt kontexten genren är omringad av - modereklamfotografi.  

Bilderna jag kommer att analysera tillhör gruppen av produktreklam och mer specifikt 

märkesproduktreklam, som använder mer sofistikerade övertalningsargument än endast pris 

eller kvalitet. Varumärkesreklamen försöker locka kunder genom att förmedla mervärde 

genom positiva märkesassociationer och olika typer av idyllbilder, som erotik, lyx och lycka 

(Östbye 2004: 82). Jag anser att Barthes bildsemiotik och dess centrala begrepp erbjuder bra 

och användbara verktyg i min analys.   

Semiotik 

Semiotiken utvecklades ursprungligen kring förra sekelskiftet bland språkforskare och 

lingvister, varav de mest kända är filosofen Charles S. Peirce och språkforskaren Ferdinand 

de Saussure (Eriksson & Göthlund 2004: 35). Semiotiken är en strukturalistisk teori som ser 

kommunikationen som en betydelseskapande process. Centralt för teorin är tecken och hur de 

förmedlar betydelser mellan människor. Förutom tecken så är semiotikens väsentliga 

undersökningsområden även koder och de system enligt vilka tecken organiseras, samt den 

kultur inom vilken koderna och tecknen arbetar (Fiske 2004: 60-61).  Både Peirce och 

Saussure definierade tecknet med varierande begrepp. Jag kommer här att koncentrera mig på 

Saussures definition, för det var hans idéer som Barthes sedan utvecklade vidare (Fiske 2004: 

76).  

Saussure delade tecknet i två delar: uttryck och innehåll, som även kan kallas för det 

betecknande och det betecknade. Betecknande är tecknets utseende och betecknade är den 

mentala föreställningen till vilken betecknande hänvisar. Förhållandet mellan den mentala 

föreställningen samt den fysiska verklighet föreställningen består av kallas för beteckning, 

dvs. betraktarens sätt att förstå världen. I tolkningen utgår betraktaren alltid från sin kultur 

och sina egna erfarenheter. Det är även viktigt att komma ihåg att själva tecknet också är en 

produkt av en viss kultur. På det sättet kan samma tecken betyda skilda saker. (Fiske 2004: 

66-67).  
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Bildsemiotik enligt Barthes 

Bildsemiotiken utvecklades av språkforskaren Roland Barthes under 1960-talet. Denna 

vetenskap undersöker bilder genom att tolka dem som tecken med ett visst uttryck, innehåll 

och koder. Dessa koder kan ses som meningsskapande och gemensamma för alla inom den 

kulturen. För att kunna tolka tecken i bilder, måste man också ha förståelse för den kultur 

dessa koder och tecken fungerar i (Eriksson & Göthlund 2004: 35-36).  

Barthes utvecklade Saussures teori om beteckning. Där Saussure hade arbetat med beteckning 

av den första ordningen, delade Barthes bildens meningskapande i två ordningar: den första, 

som kallas för denotation och den andra som kallas för konnotation (Fiske 2004: 117-118).   

Den denotativa nivån står för den uppenbara meningen: vad bilden föreställer. I semiotisk 

bildanalys är det denotativa detsamma som bildens objektiva beskrivning utifrån vad man ser. 

Den konnotativa nivån står för bildens merbetydelser, som värderingar, associationer och 

känslor som är knutna till individens personliga erfarenheter samt den kulturella kontexten 

individen verkar i (Eriksson & Göthlund 2004: 38; Fiske 2004: 118). De konnotativa 

elementen finns inte i bilderna men i betraktaren (Cornell 2006: 91). 

Förutom konnotationen så innehåller den andra ordningen av beteckningen även myter och 

symboler. Med begreppet myt menade Barthes berättelser med vilka en kultur uppfattar eller 

förklarar aspekter av verkligheten eller naturen. Myter får historien att framstå som naturlig, 

för att de är produkter av en dominerande samhällsideologi, som i sin tur har sin egen 

historiska bakgrund. Oavsett att myter bär med sig denna bakgrund, förblir de dolda och 

förnekade, vilket gör att myterna lätt blir allmängiltiga och ”sanna” och betydelserna framstår 

som naturliga, fast de inte är det. Myter är inte heller statiska eller oföränderliga. Barthes 

kallar dem för evolutionära – nya myter föds enligt rådande samhällsideologi. Exempel på 

detta är myterna kring det kvinnliga och manliga, som har förändrats med tiden. Man kan 

säga, att konnotation är betydelsen av tecknets form och utseende och myt är betydelsen av 

dess innehåll (Fiske 2004: 121-125). 
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Validitet och reliabilitet  

Tolkning 

Kvalitativa textanalyser omfattar många olika teorier. De erbjuder också olika metodverktyg 

beroende på vad man vill undersöka och vilka frågor man vill ha svar på. Ett utmärkande 

drag för all kvalitativ forskning är tolkning. Detta kan man förklara med 

forskningstraditionens bakgrund som ligger i hermeneutiken, som är just en tolkningslära. 

Enligt den hermeneutiska traditionen är inte meningen i texter (eller bilder) alltid entydig 

eller solklar, utan den måste tolkas (Östbye 2004: 63-65).  

 

Tolkande vetenskaper som semiotiken försöker ta reda på undersökningsobjektets mening 

och betydelse genom varierande metoder, som semiotisk bildanalys. Tolkningen bygger alltid 

på forskarens/betraktarens förförståelse, annars skulle det undersökta objektet förbli 

obegripligt (Ekström & Larsson 2010: 15-16). Min egen roll som forskare har alltså en stor 

betydelse i tolkningen av bilderna. Jag kommer att tolka bilderna utifrån min egen kulturella 

bakgrund och mina egna erfarenheter. 

Urval 

I min uppsats har jag gjort ett strategiskt urval av enheter. Ett strategiskt urval är ofta ett litet 

antal undersökningsenheter, som väljs utifrån redan kända egenskaper (May 1997: 121). Jag 

har valt bilder som jag anser tjäna mitt forskningsproblem och syfte.  

Generaliserbarhet 

Generalisering betyder att man kan dra större slutsatser och peka på större strukturer och 

sammanhang från enskilda observationer och det beror på storleken på urvalet samt 

urvalsmetod (Östbye 2004: 41-42). Vid undersökningen av ett litet urval enheter når man 

oftast bättre resultat med ett strategiskt urval (Östbye 2004: 242). 

För att jag undersöker specifika bilder i en specifik reklamkampanj blir min undersökning en 

fallstudie. I fallstudier undersöker man ett eller ett fåtal fall ingående, och utifrån resultaten 

ska man försöka upptäcka även mer generella och grundläggande förhållanden för sitt 

specifika fall. Viktigt för fallstudier är kontextens betydelse (Ekström & Larsson 2010: 19). 

För att varje fallstudie är en beskrivning av en unik händelse/företeelse, kan en god 
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generaliserbarhet kännas som svår att uppnå, men det är inte helt omöjligt. Även genom 

detaljerad undersökning kan man nå det mest väsentliga och viktigaste egenskaperna och 

förklaringarna hos ett fenomen (Östbye 2004: 242). Man kan inte dra stora generaliseringar 

från min studie, men jag anser att man kan urskilja tydliga tendenser och trender utifrån 

resultatet.    

Källor 

Att hitta information har varit relativt lätt. Svårigheterna har oftare funnits i avgränsningen av 

den stora mängden information. I min uppsats har jag använt litteratur och artiklar som är 

relevanta för mitt syfte, och efter problemformuleringen och det strategiska urvalet har jag 

kunnat leta efter källor som jag ansett ge de bästa möjliga resultaten. Förutom böcker så har 

jag använt många artiklar. Dessa har publicerats antigen i dags-, vecko- eller månadstidningar 

eller som en del av publikationer, som t.ex. Feminist Media Studies. Alla artiklar har hittats i 

digitalformat via internet, antigen genom Stockholms universitets artikelsökning eller genom 

sökmotorer. 

 

Jag har även använt ett flertal webbsidor som internetkällor, vilket jag ställer mig kritisk till. 

Informationen på internet är alltid mer instabil än i tryckt format; innehållet kan förändras 

med tiden och författaren kan förbli okänd (Östbye 2004: 51). Jag har försökt att ha detta i 

minnet och gällande de allra flesta internetartiklar har jag kunnat identifiera författaren och 

anser dessa källor som trovärdiga. 

Tillämpning av metoden 

Jag kommer först att analysera varje bild med hjälp av de semiotiska begreppen denotation, 

konnotation, myter och symboler. Jag ger först en denotativ beskrivning av bilden och sen 

den konnotativa tolkningen. I den konnotativa delen koncentrerar jag mig på diskussion och 

tolkning av genusframställningen. I slutsatsen kommer jag att återknyta till mitt syfte och de 

teoretiska utgångspunkterna kring genus. Där kommer jag även att svara på mina 

frågeställningar. 
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Analys 

Bild 1 

Denotativ nivå 

 Bilden föreställer en kvinna och en 

man mot en ljus studiobakgrund, 

stående ungefär en meter från varandra. 

Kvinnan står bakom ett strykbräde och 

stryker ett svart klädesplagg. Hon är 

helt naken. Hon har långt brunt hår, som 

hänger runt hennes nacke på hennes 

vänstra axel och täcker hennes vänstra 

bröst. Kvinnan står i halvprofil med kroppen vänd mot mannen. Hon stöder sig på sitt vänstra 

ben och håller sin vänstra hand rakt mot strykbrädan. Den högre armen håller ett strykjärn på 

brädan. Hennes huvud är i profil och hon tittar mot mannen som står på hennes vänstra sida.  

Mannen står i halvprofil med kroppen vänd mot kvinnan. Hans huvud är också i halvprofil 

och hans blick är vänd neråt mot tidningen han håller i sina händer. Han har på sig en vit 

skjorta, svart kavaj, svart fluga, boxershorts och svarta knästrumpor. Mannen har ett mörkt, 

lite längre, bakåtkammat hår och han bär glasögon.   

Konnotativ nivå 

Kvinnans position, det böjda vänstra benet, handen mot strykbrädan och den utsvängda 

höften formar en väldigt utmanande pose som konnoterar sexighet – det, och faktumet att hon 

är helt naken. Kvinnans nakenhet är ett tydligt uttryck för porno-chic, pornografins 

naturalisering, för att hon är naken i ett icke-sexuellt sammanhang (McNair 2001: 61). 

Hennes högklackade skor och kroppsposition förstärker detta.  

Bilden leker med de traditionella och stereotypiska könsrollerna. Mannen symboliserar makt 

och civilisation och den nakna kvinnan det kroppsliga (Eriksson & Göthlund: 2004). 

Situation på bilden är som ett ironisk ögonblick från en 1950- eller 1960-talsfilm med 

stereotypifierade skådespelare. Även strykjärnet och – brädan konnoterar till det förflutna, till 
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1950- eller 1960-talet. Här har vi en arbetande och frånvarande man och en hemmafru, som 

stryker sin mans byxor. Det enda som är avvikande i denna nostalgiska iscensättning är 

kvinnans nakenhet. Gamla myter om det kvinnliga och manliga har kastats omkull med 

kvinnans nakenhet och starka blick. 

Det finns flera element i bilden som tonar ner kvinnans totala nakenhet och sexualitet som 

konnoteras. Ett sätt är användandet av medvetet ironiska och retrosexistiska uttryck. Genom 

att använda element som konnoterar till det förflutna distanserar man sig från bildens verkliga 

beståndsdelar och eventuella problem som den här typen av bildspråk annars skulle kunna 

väcka (Gill 2007: 111).  Ett annat sätt är det faktum att mannen inte reagerar på hennes 

nakenhet. Hans uttryck och position konnoterar ointresse och frånvaro. Han är djupt 

koncentrerad på sin tidning och verkar ointresserad av kvinnan. Det finns ingen sexuell 

laddning mellan dem. Att mannen står där utan byxor förlöjligar och ”kastrerar” även honom. 

Det minskar hans maskulinitet, tar bort all hotfullhet och minskar det sexuella inslag som 

kvinnans nakenhet skulle kunna betyda. Mannens feminina skönhet och den mindre 

muskulösa kroppen är också ett sätt att tona ner bildens sexualitet. Den feminiserade mannen 

är ett uttryck för dual marketing (Bordo 1999b: 23). Den nakna kvinnans närvaro minskar 

homosexuella element, så att heterosexuella män lättare kan identifiera sig med mannen i 

bilden (Reichert & Lambiase 2006: 330). 

Kvinnan i bilden poserar för mannen och den manliga blicken, både för mannen i bilden och 

för mannen som betraktar bilden. Hennes egen blick är bestämd och riktad mot mannen som 

ignorerar henne. Denna starka blick är ett postfeministiskt uttryck för en modern och bestämd 

kvinna, som inte bara är en passiv hemmafru, utan någon som medvetet spelar med sin 

sexuella makt (Gill 2007: 88). Mannens ignorerande blick däremot frånta denna makt från 

kvinnan (Eriksson & Göthlund 2004: 59). 
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Bild 2 

Denotativ nivå 

 På bilden står en man och en kvinna mot en 

ljus studiobakgrund. Mannen står på vänster 

sida, kroppen vänd rakt mot betraktaren. Hans 

huvud är i halvprofil, vänd mot kvinnan som 

står väldigt nära. Mannen har en vit, glänsande 

kostym på sig, en blå-vitrutig skjorta och vit 

slips i samma material som kostymen. I den 

vänstra handen håller han en flaska och en stor 

cigarr. Hans mun är öppen, som om han skrek. 

Mannen har kort hår och en aning av skäggstubb. 

Kvinnan bredvid mannen är återigen helt naken. Hon står väldigt nära honom, med 

överkroppen vänd mot honom, och den nedre delen av kroppen i halvprofil. Hon har rött 

nagellack, ett stort guldarmband på höger vrist och hon bär solglasögon. Hennes högra hand 

har tagit ett fast grepp om mannens könsorgan.  

Konnotativ nivå 

Kvinnans kroppsposition uttrycker porno-chic samt konnoterar sexualitet och makt. Med sitt 

grepp har hon makten över mannen, och hennes ansiktsmin signalerar att hon njuter av sin 

maktposition. Mannens ansiktsmin med öppen, skrikande mun konnoterar smärta och 

obehag. Hans vårdade och fina klädsel, samt cigarren och flaskan i handen, antyder 

festligheter. Både mannen och kvinnan är väldigt stiliserade. Hela situationen är som en 

iscensättning, väldigt onaturlig. Mannens klädsel och kvinnans smycken konnoterar hög 

social status och goda ekonomiska förutsättningar. Den glänsiga vita kostymen berättar att 

mannen är en modern och vågad storstadsmänniska.  

Bildens omvända könsroller minskar betydelsen av kvinnans nakenhet/sexualitet. Trots sin 

nakenhet, som i andra sammanhang skulle uppfattas som sårbarhet, är hon inte i underordnad 

position gentemot mannen. Kvinnans sätt att visa sin sexualitet gör henne till ett sexuellt 
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subjekt. Hon har själv valt att vara naken och ett objekt för mäns blickar, och hennes 

nakenhet ger henne makt (Gill 2007: 90).  

Mannen är en någorlunda feminiserad representation av New Lad, den tuffa grabben som 

hyllar sin maskulinitet (Gill 2007). Som en kompensation för mannens förminskade 

maskulinitet håller mannen inte bara en, utan två olika fallossymboler i sina händer: en cigarr 

och en flaska. 

Man har försökt att vända de stereotypiska könsrollerna genom att ge kvinnan den sexuella 

makten, vilket hon visar med sitt hårda grepp om mannens könsorgan. Det, tillsammans med 

ironin, fungerar även här som ett sätt att tona ner kvinnans nakenhet och sexualitet som 

konnoteras (Gill 2007: 103-104). Kvinnan är en postfeministisk dröm, en äkta Phallic Girl, 

som visar sin sexualitet samt var skåpet ska stå (McRobbie 2009: 83). Det är hon som 

bestämmer och hon visar det tydligt med sitt kroppsspråk. Hon är den som agerar i bilden, 

och mannen förblir mer som en passiv mottagare. Man har minskat effekten av denna 

omvända maktkamp genom fråntagandet av kvinnans blick samt med faktumet att deras 

blickar inte möts. Kvinnan blir ett lättare objekt även för den manliga blicken utifrån 

(Eriksson & Göthlund 2004: 59).  Kvinnan bär solglasögon och mannen tittar bortom 

kvinnan. Man antar, att kvinnan tittar på mannen, men detta har lämnats öppet för tolkning. 

Bild 3 

Denotativ nivå 

 Fotografin framställer 3 personer, 2 män och 

en kvinna. Båda männen står bredvid 

varandra, nästan i halvprofil, kropparna vända 

mot kameran. Männen står med särade ben 

och deras blickar är riktade mot kvinnan, som 

ligger på marken framför männen, i 

förgrunden av bilden. Kvinnan är naken, 

förutom högklackade skor och solglasögon. 

Hennes ben är särade och knäna böjda och hon håller sina armar bakom nacken. Ena benet av 

mannen som står till höger är mellan kvinnans ben. Bakom männen finns det ett träd vars 
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grenar och gröna löv även kan ses i förgrunden. Bakom männen, på höger sida, finns en 

buske med rosa blommor. Marken består av kortklippt gräs. 

Båda männen är finklädda i kostym och de bär svart fluga och vit skjorta. Båda männen har 

mörkt, bakåtkammat hår och svarta glasögon. Männen tittar ner på kvinnan. Den nakna 

kvinnan har en solbränd och slank kropp. Hon har rött läppstift och rött nagellack. 

Kompositionen är statisk. Modeller och andra element är helt stilla, det finns ingen rörelse i 

bilden.  

Konnotativ nivå 

Bilden ger starka sexuella antydningar, mycket på grund av att kvinnan i bilden ligger naken 

på marken med blänkande kropp, särade ben och röda läppar/naglar. Detta är även uttryck för 

porno-chic. Det ser ut som att kvinnan och männen är på väg att begå någon slags sexuell 

handling, där kvinnan redan har klätt av sig och väntar. Det ena mansbenet mellan kvinnans 

ben konnoterar också sex (penetration), fallos och även sexuellt tvång. 

Mäns ansiktsminer konnoterar allvar och känslokyla. Kvinnan däremot verkar vara 

avslappnad och bekväm under männens blick. Hennes ansikte är stort leende och utstrålar 

glädje och nöje. 

Männens ålder, kroppsbyggnad och vackra drag gör dem till mindre hotfulla. Deras svarta 

Clark Kent-glasögon konnoterar intellekt och ett slags ”nördighet”, som symboliserar mindre 

traditionella maskulina värden. De framställs alltså inte som den traditionella, heterosexuella 

mannen, utan som feminiserade, androgyna och intellektuella. Männen är återigen uttryck för 

dual marketing, som ska tilltala både heterosexuella och homosexuella kunder (Bordo 1999b: 

23). De homosexuella antydningarna blir även här svagare av kvinnans närvaro samt hur hon 

framställs (Reichert & Lambiase 2006: 330). 

Modellernas klädsel (i kvinnans fall hennes solglasögon och skor) syftar på en lyxig festkväll. 

Männens svartbågade glasögon och klädsel ger starka 1960-tals konnotationer och det är 

tydligt att även denna bild spelar med retrosexistiska uttryck. Busken med blommor i 

bakgrunden samt den kortklippta gräsmattan berättar att vi befinner oss i en trädgård, och inte 

i skogen. Bildens färgtoner antyder att det är kväll eller natt, och ljussättningen ger bilden en 

aning obehaglig underton. 



Stockholms universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap 

C-uppsats 

HT10 M kand 

Författare: Nina Toiviainen 

Handledare: Kari Anden-Papadopoulos 
 

32 

 

Vad som väcker frågor, samt ger bilden mångtydighet, är kontrasten mellan männens och 

kvinnans fysiska och mentala uttryck. Faktumet att männen är påklädda och kvinnan helt 

naken symboliserar de traditionella könspresentationerna mellan könen. Bilden föreställer 

kvinnan i en underordnad position i relation till männen. Kvinnans liggande position framför 

männen gör henne passiv och kroppslig och männen agerande (Eriksson & Göthlund: 77). 

Det intressanta är att kvinnans uttryck är sexuellt utmanande, och leendet på hennes läppar 

ger relationen mellan könen en viktig betydelse. Hon är inte bara en passiv mottagare och 

sexobjekt, utan hon signalerar villighet och aktivitet, som en Phallic Girl (McRobbie 2009: 

83-84). Kvinnans inbjudande kroppsspråk och signaler ger intryck av en stark, självsäker, 

kvinna, som är inte rädd för att visa sin sexualitet (Gill 2007: 90). Männen däremot verkar 

väldigt passiva och känslolösa. De tittar intensivt ner på kvinnan, men utan större hotfullhet. 

Det ser ut som om de inte riktigt vet vad de ska göra. 

Även blickpositionerna förstärker kvinnans underordnade position. Den manliga blicken är 

intensiv och bestämd och gör kvinnan till ett objekt. Detta cementeras genom fråntagandet av 

den kvinnliga blicken. Kvinnan avhumaniseras och objektifieras genom att täcka hennes ögon 

med solglasögon. Hon kan granskas i lugn och ro även utifrån (Eriksson & Göthlund 2004: 

58-59).  

Bild 4  

Denotativ nivå 

 På denna bild har vi en man och en kvinna 

mot en ljus studiobakgrund. Kvinnan, som 

är naken, ligger på en bår eller någon slags 

sjukhus/massagesäng, som är täckt av ett 

vitt lakan i förgrunden av bilden. Kvinnan 

är beskuren vid anklarna och pannan. 

Hennes kropp och båren går horisontellt 

genom hela bilden. Kvinnan har ett stort 

guldarmband på sin högerarm och rött nagellack. Hennes kropp är svagt glansig och lätt 

solbränd. 
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Mannen står på andra sidan av båren och man kan se hans överkropp från höfterna uppåt. 

Hans kropp är lätt böjd ner mot kvinnans och han rör vid kvinnans mage och det högra låret 

med sina händer. Han har en mörk kostym, vit skjorta och grå slips på sig. Hans hår är mörkt, 

lite längre, rufsigt och bakåtkammat. Han bär svartbågade glasögon. 

Konnotativ nivå 

Bilden är mångtydig och situationen på den konnoterar olika saker, i synnerhet två olika 

scenarion. För mig konnoterar bilden en dödscen. Mannens position över kvinnan, med 

nedåtböjda huvudet, konnoterar sorg och saknad. Han ser ut som om han tar ett sista farväl av 

kvinnan, som i ett omvänt pietà-motiv
1
. Konnotationen förstärks av kvinnans uttryckslösa 

min och slutna ögon. Eftersom man vet bildkontexten (en modereklambild) finns det ett 

annat, mer tänkbart scenario, nämligen att kvinnan ligger på en massagebänk och blir 

masserad av den djupt koncentrerade och dedikerade mannen. Det finns en stark känsla av 

ömhet i mannens kroppsspråk. I detta scenario tolkar jag mannens uttryck som dyrkande. Han 

tar sin uppgift på fullaste allvar och visar kvinnan stor hängivenhet. 

 

På denna bild har kvinnans nakenhet fått en mer naturlig förklaring, då hon ligger på en 

massagebänk (eller bår) och blir masserad. Sexualiteten har dock återigen minskats genom 

mannens nästan sörjande uttryck. Porno-chic uttrycks genom kvinnans röda naglar och 

glänsande nakna kropp.  

 

Bilden använder omvända könsstrukturer. Kvinnan är fysiskt passiv men ett mentalt aktivt 

sexuellt subjekt, utan tvekan genom sitt eget val (Gill 2007: 258). Hon har slutna ögon och 

verkar njuta i sin egen värld. De slutna ögonen gör att hon blir mer tillgänglig för den 

utifrånkommande manliga blicken (Reichert & Lambiase 2006: 290). På bilden möts inte 

kvinnans och mannens blickar. Hans blick är delvis dold bakom glasögon. Om hans ögon är 

öppna, är blicken riktad mot kvinnans könsorgan. 

                                                           
1
 Pietá är ett klassiskt och återkommande motiv inom kristen konst. Det föreställer Maria Magdalena som sörjer 

den döda Jesus kropp (www.merriam-webster.com). 

http://www.merriam-webster.com/
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Slutsatser och diskussion 

Sammanfattningsvis resultaten visar att både kvinnor och män framställs genom 

postfeministiska uttryck, kvinnor ofta som starka individer och sexuella subjekt och män som 

mer feminiserade och androgyna. Ironi och medveten sexism är flitigt använda element och i 

uttrycken syns tydligt även pornografins normalisering, porno-chic. Man har tagit hänsyn till 

feminismen och den feministiska kritiken och utvecklat nya genusframställningar, som dock 

inte är mindre objektifierande, tvärtom. Nya stereotyper har tillkommit, men även de gamla 

står kvar. Kvinnan används fortfarande som dekoration för den manliga blicken. Man har 

alltså inte i grunden förändrat reklamens genusuttryck och budskap efter den feministiska 

kritiken. Jag har fått svar på mina frågeställningar och de använda teorierna stöder mitt syfte, 

och nedan kommer jag diskutera resultaten genom att svara på mina frågeställningar. 

Hur framställs kvinnan respektive/i förhållande till män i Tom Fords reklamkampanj? 

Kvinnan och mannen framställs med hjälp av tydliga postfeministiska element. Kvinnan på 

bilderna presenteras som en stark individ med egen vilja, som ett sexsubjekt istället för 

sexobjekt. Hon fyller alla krav för att kunna representera ett postfeministiskt sexuellt subjekt: 

hon är ung, smal, vacker och uppenbarligen heterosexuell (Gill 2007: 259). I henne 

förkroppsligas även den postfeministiska, sexuellt jämlika Phallic Girl, som anammat 

traditionellt sätt maskulint och hedonistiskt livsstil (McRobbie 2009: 83). Framställningarna 

stöder även teorin om hur i stort sätt alla dagens kvinnouttryck i reklam är objektifierande, 

oavsett vilken situation bilderna föreställer (Gill 2007: 81). 

Alla manliga modeller har androgyna och feminiserande element. De bär attribut som 

konnoterar till och representerar ett slags seriös manlighet, som skäggstubb, klassisk och 

formell klädsel, glasögon, dagstidning, cigarr och ölflaska, men man kan ändå urskilja den 

vackra, unga, androgyna mannen under denna mask. Användning av dessa New Lad-element 

påvisar ändå hur starkt de gamla manliga stereotyperna sitter kvar. Männens androgyna drag 

är en del av dual marketing i försök att tilltala både hetero- och homosexuella manliga 

publiker. De homosexuella elementen har tonats ner med kvinnans nakna närvaro samt de 

påklistrade mansattributen.  
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Det finns en tydlig distans mellan kvinnan och mannen/männen. Denna distans är skapad 

genom kroppsspråk, avsaknaden av ögonkontakt, samt de ironiska och homoerotiska 

inslagen.  

Hur ser den här typen av postfeministisk reklam ut? 

Förutom de ovan nämnda kvinnliga och manliga presentationerna, manifesteras 

postfeminismen genom användandet av ironiska och medvetet sexistiska element, 

retrosexism och porno-chic. Den röda tråden i alla bilder är en konsekvent medvetenhet. 

Bilderna är iscensättningar, låtsassituationer med skådespelare. Det finns ingen naturlighet 

eller strävan efter verklighet. Modellerna är inte särskild trovärdiga i sin roll, vilket är ett 

medvetet sätt att tona ner den till synes starka sexualiteten.  

Dessa medvetet sexistiska bilder spelar med de gamla könsrollerna och stereotypiska 

framställningarna med hjälp av postfeministiska uttryck som ironi och retrosexism. Med 

dessa kan man distansera sig från bildens innehåll genom att påstå att det är frågan om en 

medvetet ”skämt”. Meningen har dock aldrig varit att vända om könsstrukturerna på riktigt, 

man har gjort det i ett ironiskt syfte. Innehållet blir därmed mycket svårare att kritisera (Gill 

2007). 

Postfeministiska uttryck fungerar som nedtonande element mot bildens sexualitet, den 

sexuella laddningen mellan kvinnan och mannen/männen, objektifierande och pornografiska 

inslag samt kvinnans nakenhet. Sammanfattningsvis omfattar dessa element den feminiserade 

och androgyna mannen, kvinnan som framställs som starkt sexsubjekt, samt ett ironiskt och 

medvetet sexistiskt bildspråk. 

Pornografins normalisering i samhället och i reklam, det s.k. porno-chic, är för sig en del av 

den postfeministiska sfären. Alla bilder uttrycker porno-chic genom att visa en naken kvinna i 

icke-pornografisk sammanhang (McNair 2002: 61).  

Vilken funktion har den postfeministiska kvinnan i reklam avsedd för män?  

Den nakna kvinnans roll i dessa bilder är att fungera som ett nedtonande element mot de 

homosexuella inslag som bilderna förmedlar (Reichert & Lambiase 2006). Jag anser att man 

har velat minska även de homosexuella elementen som Tom Fords varumärke förmedlar. Då 

Ford är öppet homosexuell och har sagt att han designar kläder för män som liknar honom, 
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bidrar bilderna till att hans varumärke i helhet uppfattas som någonting för både homo- och 

heterosexuella kunder.  

Kvinnan fungerar även som argumentationselement och dekoration, vilket i sig är väldigt 

sexistiskt. Målgruppen för denna reklamkampanj är män, så hennes uppgift är att väcka 

uppmärksamhet genom sin nakenhet samt att förstärka Fords varumärke och rykte att vara 

vågad och ”edgy”. Hon representerar både Eye-catcher och Sex-appeal i dessa reklamer 

(Andrén 1978: 86-88).   

Kvinnan ses i kampanjen genom den manliga pornografiska fantasin, vilket förstärker den 

manliga makten. För att kampanjens produkt är riktad till män, blir hon automatiskt ett objekt 

för mäns blickar, vilket förstås är medvetet. Kvinnans ofta illa placerade nakenhet avslöjar 

detta, och effekten av denna medvetenhet blir ett slags ”vi vet att ni vet att vi vet att detta är 

objektifierande”-attityd. Man kan dock inte heller glömma, att även den slutliga målgruppen 

är män, betraktas bilderna även av kvinnor. Kvinnan blir därmed även ett subjekt för sin egen 

narcissistisk och bevakande blick, som är ännu mer objektifierande och påverkar kvinnornas 

självbild (Gill 2007: 90).       

Har man i grunden förändrat reklamens genusuttryck och budskap efter den 

feministiska kritiken? 

Den mest intressanta grundfrågan i min uppsats är om den feministiska kritiken mot 

objektifierande och stereotypifierande genusframställningar i grunden har förändrat 

reklamens genusuttryck och budskap? Efter analysen har jag kommit fram till att svaret är 

nej. Själva genusuttrycken har förändrats, men endast på ytan. De har inte förändrats på det 

sätt som var tanken från början. Det har tillkommit flera olika genusuttryck, men innehållet 

och budskapet däremot har inte förändrats. Framställningar av kvinnor och män är 

fortfarande objektifierade och stereotypifierade. Objektifieringen har dessutom blivit grövre 

och tydligare och stereotypifieringarna visar idag andra ideal: kvinnan som en stark individ 

och sexuellt subjekt och mannen som mer androgyn och feminiserad.  

Den traditionella motsättningen - den kroppsliga kvinnan och den agerande mannen - 

kvarstår. Även om man idag har förnyat denna tradition genom att presentera kvinnan som 

mer aktiv och agerande, lever denna tradition kvar i grunden. Detta kan man se tydligt i 

kampanjen som denna uppsats undersöker. Kvinnan är inte passiv längre, men genom att 
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presentera henne helt naken, och männen påklädda, förblir hon den kroppsliga. Detta får stöd 

från den postfeministiska teorin, som ser dagens femininitet endast som en kroppslig 

egenskap, istället för att vara psykologiskt eller socialt (Gill 2007: 255). Denna kampanj visar 

att det finns starkt och medvetet hänsynstagande av feminismen och den feministiska 

mediekritiken. Men det räcker inte att man framställer kvinnan som en stark individ, om man 

framställer henne naken. Vad hände med kläderna? Kvinnan ses fortfarande genom den 

manliga fantasin, som någonting för män att betrakta (Reichert & Lambiase 2006: 199). 

Den feministiska mediekritiken hjälpte till på det sättet att man började diskutera 

genusframställningarna, och kvinnor och män, samt olika sexuella identiteter, fick nya roller i 

reklamens bildspråk. Reklamen blev till synes mycket mer mångfacetterad, men i grunden 

lever de gamla könsrollerna fortfarande kvar bakom det postfeministiska draperiet. 

Feministiska forskare har beskrivit postfeminismen som ett backslag mot feminismen, men 

enligt mig demonstrerar dagens vågade reklamuttryck, att backslaget gäller även 

postfeminismen, som utnyttjas av bland annat reklamproducenterna. Självständigheten och 

styrkan i den postfeministiska och moderna kvinnan saknar trovärdighet så länge man 

presenterar henne utan kläder och genom den manliga pornografiska fantasin. Att framställa 

mannen som androgyn och feminiserad fungerar också delvis som en filter, genom vilket de 

värsta objektifierande element sållas bort, samtidigt som homosexuella element framkallad av 

mannens androgyna och feminina drag sållas bort genom kvinnans närvaro.  

Min uppfattning om den feministiska kritiken, som hade till avsikt att minska objektifierande 

genusuttryck i medier, är att den ledde till ett motsatt resultat under de senaste 20 åren. 

”Drömmen” om jämlikhet i mediernas genusframställningar förvandlades snarare till ett 

”mardröm”, som inte är över än. 

Övriga reflektioner 

När jag analyserar och tolkar genusframställningen i denna kampanj vill jag även återkoppla 

till Tom Fords egen sexuella läggning. Han säger själv att hans homosexualitet knappt har 

någon betydelse, samt att han inte tänker på sin sexualitet. Jag påstår dock att det har 

betydelse på det sättet, att det finns en annan tillåtenhet kring honom och bildspråket i hans 

bilder just på grund av hans sexuella läggning. Han bär inte på patriarkatets bagage, han står 
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”utanför” könskampen. Han tillhör själv en minoritet, som har fått kämpa för sina rättigheter 

och jämställdheten; dynamiken mellan honom som homosexuell man och kvinnor är helt 

annan.  

Reklamens uppgift är sannerligen att ge oss vad vi vill ha, i form av olika idyllbilder, och 

dess bildspråk representerar alltid dagens trender och värderingar. Men man undrar även hur 

påverkar dessa bilder på vår syn på kvinnligt och manligt? Finns det verkligen inget annat 

sätt att sälja, och vad följer efter vi har använt alla sätt att chockera? Som en kvinna, 

konsument och beundrare av mode- och reklamfotografi drabbas jag en sorts dissonans 

framför denna typ av framställningar. Det är solklart att även min uppfattning om kvinnligt 

och manligt har konstruerats av reklambilder. Personligen känner jag en viss mättnad efter 25 

år av medveten exponering och önskar en fortsatt diskussion kring mediernas framställningar 

om oss själva.   

Förslag till vidare forskning 

Dagens genusuttryck i reklam är ett oerhört intressant ämne att studera. Det finns väldigt 

många sätt att närma sig det, vilket jag märkte flera gånger under skrivprocessen. Som 

skribent är man förstås tvungen att begränsa sig, men det hade varit väldigt intressant att få 

med betydelsen av varumärkets utformning, dvs. vilken typ av varumärke förmedlas med 

bildspråket? Vad kommunicerar varumärket och till vem? Detta skulle man sen kunna 

utveckla med en receptionsanalys, antigen i samma undersökning eller separat. Hur uppfattas 

varumärket av publiken? Hur ser målgruppen, hetero- och homosexuella män, dessa bilder? 

Det skulle också vara intressant att se en jämförelse mellan olika kampanjer, olika bilder 

och/eller en jämförelse över tiden. Man skulle också kunna undersöka detta genom 

kvantitativa metoder och göra en innehållsanalys som försöker identifiera t.ex. 

postfeministiska genusuttryck i samtida modereklam.  
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